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Sa~ayiimi~de 
İstikrarlı himaye 

Sllnayiimizin istikrarlı bir hima
~ göreceğini, bu yolda hükfunet 
d .. tilfından kararlar alındığını 

11nkü yazımızda söylemiştik. He
;:en ilave edelim ki, karartqbrı
d n himaye esasları yeni bir teY 
c'.füdir. Belki himaye tekillerini, 
11ıtıhuriyet Halk F ırkaaı proara

~ltıdaki esaslara uydurmaktır. 
il ıneyanda "yerli sanayi" vasfı
~ .layık olmıyan bazı sanayi t.uhı;
'tı, mutlak olarak himaye edılmı
~'cektir. 
f liükfunet ve onun istinat ettiği 
ıtka; yalnız iktıaadi hadiselerin 
Pt•inde sürüklenen bir te9ekkül ol 
~tan uzaktır. Bilakis hareket 
!den, milli iktısat ve faaliyetine, 
~?lln unsurlarına istikamet veren 
•t kuvvettir. Milli iktısat çerçe· 
r;:İnde kalmıyan, milli iktısat saf-
ında vazife ve mes'uliyet almı

?•n sanayiin devlet himayesinden 
lıtifadesi hiç adalete uygun olur 
ilı1ı? 

h'·Memnuniyetle öğreniyoruz ki, 
~kumet, sanayii himaye ve tet
~k hususundaki kararını, sanayi 
~edisi dağıtması sahasında 9ü-

11Uendirmek azmindedir. Mev
~lıt ıtıaddi imk&n ve vasıtaların 
lıdudu ile mukayyet olan bu ka

~t.nı sanayi hareketimize verece-
1-. ınkiıtafın derecesi kolaylıkla 
it hrııin edilebilir. Bu münasebet
~· bir çok vatandqlarımızın, hiç 
>l:· eaaaa istinat etıniyen enditele-
1 ı izale etmek yerinde bir teY o
~: Devlet, sanayile9me hareke-
ile hız vermek için bizzat istih
~ sahasına girmittir; ancak bu 
~ı~,, vatandqları zarara sokmak 
'çın değil, milli iktıaat pro~ramı= 
tıı bir an evvel bqarılabılmeaı 

'çitıdir. ismet Pata ve onun hüku
~ti; milli sermaye ve milli kuv
~lerin zararlı rekabetler yüzün· 

1 

jtı ~iribirini yıkmalarına. .eng~l 
ltıaga çabalar ve bunun ıçın hır 

0k tedbirler diitünürken, nasd o
l t da devlet kuvvet ve sermayesi 
~ lııı.usi vatanda• müeaaeseleri
.'.11k• lllilli tetekküller mesaisinin 
0

1 .tııelerine göz yumacağı akla 
e tr? 

. ()oğrudur: Biz devlet otoritesi
' "k . ı hsadi hayatımızın her 9ube-
'~de hakim kılmak istiyoruz. Bu 
ilkimiyet, tabii ki -yi faaliyet
rirnizde de nbnn olacalcbr. 
iinkü, bu otorite sayesinde bütün 
illi kuvvetleri, milli tefekkülleri 

e vatandaşların hususi tetebbüs
erini muayyen ola.:o gayemize doğ 

}'Ürütınek mümkün olacaktır. 
er halde bütün milll kuvvetlerin 
triki mesaisini te9vik eden bu 
aratıcı hava içinde milli iktısat 
'define pek az bir zaman içinde 
a\l\ı,mamağa sebep kalmıyor. 
~ter ki, fırka programımızın, 
11lı sermayenin membaı telakki 
· ği milli tasarruf kuvvetleri, bu 

lttııiyetl. ,erait içinde faaliyet ha-
. lıııa atılmaktan çekinmesinler ... 
~kü: siyasi istiklalimizi! iktı";'-
1 tatiklal ile perçinlettirınenın 
.ka yolu yoktur. 

tl Şllnu da söylemek çok yerinde 
•qt: Türk milletinin bu medeni 

1 
lııleai, hiç bir zaman, beynelmi

.. ~eşriki mesaiye, beynelmilel 
"lldeleye engel olacak mahi

:(e değildir. Bilakis bu milli ha-
1.'ttinıiz, hataiz ihtiyaçlar doğu
l~tır. Hariçten aramağa mec-
ii olacağımız bu ihtiyaçları, 
t1t ihracat mallarını satın alan 

i ~11\leketlerden alınağa, memnu
~etJe, tehalükle hazır bulunuyo
• Esasen büyük milli reisimiz, 
~~!milel tefriki m~~i~ fU su
t ıfade etmemit mı ıdı: 

:'- "Beynelmilel iktııadi genit-
f~~ temelini, ancak her milletin 
"illa Yatamağa ve ilerlemeğe 

·~11• olduğunu teslim eden bir 
İ~t 1Yetle, bütün milletlerin bir-

e <>alıfmaları yolunun bulun-
111da ııörmekteyiz !,, 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

b'--
b '~Ulye vekili ~itti 

iiıı i~li~e Vekilı Şükrü Kaya B. 
İttir \;r vapuru ile lzmir' e git
ıı.~i· . ekil Bey, vapurda Vali 
· l='ehııı .Ali Riza, Emniyet müdü
tıt1ıı.11 llıı ve Vilayet erkanı tara-

Mussolini - ac Donald 
mülakatının esasları 

Romada hazırlanan bu çok mühim 
esasların metni neşredildi 

M.Macdonald M. Muasolini ile berab"r 

LONDRA, (Hususi) - M. Mu110-
lln.i ile Mac Donald araamdaki müla
katta 4 devlet araaında imzalanmaaı 
kararlaıtınlan mukavelenin metni bu 
gÜn ne§redilmittir. Mukavele 6 mad
dedir. Birinci madde ile lngiltere, 
Fransa, ltalya ve Almanya, Kellogg 
misakının çerçevesi içinde tefriki me-

sai ederek ıulhün idameıini taahhüt 
•diyorlar. 

ikinci madde ile muahedelerin Mil 
!etler Cemiyeti mieakırun hükümleri 
daireıindo tadilini kabul ediyorlar. 

Üçüncü madde tudur: Teılihatı a
zalbna konferanaı bir netice vermez .. 
ae lngiltere, Fransa ve ltalya, Alman 
yanın ıilihlanma hususundaki mÜlll· 
vatını kabul ebnektedirler. Ancak 
Almanya da bu müsavatı temin ede· 
cek tedbirleri derhal almamayı ve 
dört devlet tarafından verilecek ka
rar ve ıekiller daireıinde bu ber•ber
liğe varmağı kabul ediyor. 

4 üncü madde: Avrupa veyahut 
Avrupa harici meaelelere kartı dört 
devlet müıterek bir siy....,t takip et• 
meyi kabul ediyor. 

8 inci maddeı Bu mukavele üç ay 
zarfındfl d6rt devletin parlamentosu 
tarafından taatik edilecek, müddeti on 
sene olacak ve müddet bibneden bir 
sene evvel hükümıüz kalacağı imza 
eden devletlerden biri tarafından ha· 
ber verilmezse, 10 aene daha meri o
lacaktır. 

6 mcı madde: Mukaveh Milletler 
Cemiyeti umumi kltiplifi tarafından 
tescil edilecektir. 

Yeni Bulgar sefiri İstasyontl.ı 

Bulgarlarla emlak me
selesi ne halde? 

Dün gelen yeni Bulgar sefirinin 
gazetemize beyanatı 

Bulgariıtan'ın Ankara sefirli
ğine tayin edilen M. Antonoff, 
dün sabahki ekspresle Sofya' dan 
tehrimize gelmit ve istasyonda 
sefaret erkanı ve Bulgar tebaasın
dan bazıları tarafından kartılan
mıfbr. Sefire Mm Antonoff, ta 
r~fakat etınektedir. M. Antonoff, 
hır kaç güne kadar itimatnamesi
n! Reiıicümhur Hz. ne takdim i
çın Ankara'ya gidecektir. M. An
tonoff • Galatasaray lisesinde tah
sil görmüttür. Harpten evvel Bul
gar Hariciye nezareti Matbuat fU· 
besinde bu.l1;1nmuf, harpten sonra 
da gazetecılık yapmıthr. Bir aene
denberi Sof ya' da franaızca olarak 
çıkan "La Bulgarie" gazetesinin 
müdürü idi. 

M. Antonoff'un memleketimizi 

sevmif bir dost olduğu anlatdı
yor, az zaman zarfında memleke
timizde samimi bir muhit yapma
ğa muvaffak olacağını ümit ede
riz. 

M. Antonoll'un beyanatı 
M. Antonoff, diin Tokatlıyan o

telinde bizi kabul ederek Türkiye
Bulgaristan münasebatı hakkında 
tayanı dikkat beyanatta bulundu. 
M. Antonoff, evveli lstanbul'dan 
bahsederek dedi ki: 

"- latanbul'a son gelitim 1909 
senesindedir. O zaman Bulgar ta
lebesi ile birlikte gelmit ve bir 
miiddet kaldıktan sonra dönmüt
tiim. Şehir o zamandanberi çok 
değifmİf .. Burası bir Avrupa teh
ridir, fakat diğer Avrupa tehirle.. 

(Devamı 6 mcı aahifede) 

l~tyi ~dilmi~tir. 1' ..,;nönü lfinıayeietfal Cemiyeti tarafın dan dün giydirilen mühtaç çocuklar. 

L 
Milliyet saygılı okurlarının bay
ramlannı derin sevgilerile kut
lular ııe bundan ötürü perfembe, 
cuma, cumartesi günleri çıkmı-

yacağını bildirir. 

Ahmet Ihsan 8. 

, 
• 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürii 
ETEM iZZET 
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Kitap tAbilerl A. ih•an 
Beye cevap veriyorlar 

Reıimli Uyanıt oahibi ve Ordu meb 
uıu Ahmet Ihsan Beyi" kitap tabıl~ıi 
aleyhindeki beyanatı münıısebetil• 
mektep kitaplan tabilerinden Mual· 
lim Ahmet Halit Bey dün bir mı•.har
ririınlze ıunları aöylemiıtir : 

"- Bir kere Ahmet İhsan Bey, hıı-

Ahmet Halit ve Ahmet lhıan Beyler 

yatının 65 yılını bu itlerle doldurm1q
tur. Biz kendiıini Beybaba aayardık. 
Ihsan Bey ilk babalığını, kıımen, ben 
yetiıtirdim diye tefahür ettiği bir kı
ıon muharrirleri son matbuat kanun11 
na bizzat koydurduğu ma.lde ile mat 
buat harici yapmak auretiJe gösterdi. 

ikinci babalığı da Ankara caddeai
ni ıilip süpünnekle isbat ebneğe çalı
fıyor. Bu hal gücümüze gibnedi de
aek yalan söylemiı oluruz. 

Ahmet lhs:m F"Y· bilhal8a Şem•et
tin S&mi Beyin kitapçılardan zulüm 
gördüğünü oöyledi. 

lhaarı ltey çok iyi hatırlarlar ki, 
Şenuetuu. S i Beyin eaerlerini sa 
hah gat:eteai u.hibi Mihran Efendi 
basmıftır. Bu kitapların bir ikisini de 
ikdam mathaa11 basmıştır ve kitapçı-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vapurculult 
Seyrlaef •inde taaff ye 

nasıl yapılacak? 
Vapurculuk layihasının Millet 

Meclisine verildiğini dünkü nüsha 
mızda yazmıttık. 
Bu layiha kanu
niyet kesbedin
ce 1 haziranda 
meriyete girecek
tir. Bu takdirde 
Seyrisefain tetki
latı İç, Dıfhatlar, 
fabrika ve havuz 
lar müdürlükleri 
araamda taksim 
edilecektir. Layi. 
haya göre, Seyri. 
sefainde kendile
rinden istifade e- Sadullah Bey 
dilemiyen memurlar 6 ay zarfında 
tasfiyeye tabi tullllacaktır. Bun
lardan 20 sene ve daha çok hiz
meti olanlar tekaüt edilecek, daha 
az hizmeti bulunanlar, her hizmet 
senesi için tam maafının bir misli 
tazminat olarak alacakbr. 

25 inci liste 
ANKARA, 4 (A.A.) Kartılıkla
rı aranacak arapça ve farsça ke
limelerin 25 numaralı listesi fU• 
dur: 
1 -Deli (Del) 
2-Dela 
3-Delter 
4-Delcilet 
5-Delil 

?-Derece 
8-Derkenar 
9-Derman 

10-Ders 
11 -Dert 

6 - Derç 12 - Deruhte 
Listelerde çıkan kelimelerden 

numaraları birden fazla olanla
rın her manası için ayrı kartılık 
lar ileri sürülebilir. Karşılık gön 
deren zatların gönderdikleri kar 
tılıklardan duyulmut ve ititil
mit olmıyanların hangi kaynak 
!ardan alındığını bildirmeleri ri
ca olunur. 

[Geçen listelere gelen cevap 
__ lar iç sahilemizdedir] ı 

Cemal, Vehbi, H. Mithat Beyler 

Yunanlılarla hangi nok
talarda anlaşacağız? 

ihraç mallarımızın Yunan vapur. 
ları ile nakli muhtemeldir 

Yunan menabünden verilen malU
mata nazaran lktıaat vekili Celil B., 
Yunan lktıaat Dll%Irile göriiJmek üze
re, Paskalya yortulannı müteakıp 
derhal Atinaya hareket edecektir. 
Yunanistanın Ankara aefiri de müla
kat ırününü teyiden hükiimetine bil
dirmiıtir. Celil Beye bu aeyahatinde 
ihracat ofiıi müdürü Cemal, Ticaret 
oda11 umumi katibi Vehbi ve Atina -
Pire Ticaret mümeasilimiz Halil Mit· 
hat Beyler refakat edecektir. 
iki vekilin mülikatmda bilhaua evvelce 
yarım kalan Türk - Yunan iktısadi mü 
zakeratı intaç edilecektir. Yunanlılar 
la yapılacak yeni iktıoadi uzlaımanm 
her iki memleket için de faideli bir 
formül dahilinclo olacağı muhakkak 
addedilmektedir. Görüşülecek mevzu 
lar eaa&lı surette malUın olmaınakla 

berab .. r, fİmdiden bazı noktalar gÖZ· 
önüne getirilmektedir. Yunanistan ik· 
tısadi anlaşmada bilhaaaa Türkiyeye 
verdifi paranm hiç olmazsa yüzde 
kırkı kadar Türkiyeden para almak 
istemektedir. Halbuki Yunaniıtanm 
memleketimize aatabilecefl maddele· 
rin mahdut olmaaı bizim de tasvip e
debileceğimiz böyle bir tekle mini ol
maktadır. Bu vaziyet kart11mda yeni 
bir formül ortaya atılmaktadır. Yu. 
nanldarm deniz ticaret filosu zenain· 
dir. Dünya buhranı hu vapurlardan 
bir çofunun itılz kalmasını mucip ol
muıtur. Bugiin Pire limanının göater
diği manzara bunun en bariz delili
dir. Türk ihraç "fYaamm hariç liman
lara aevki için bu vapurlardan iıtifa. 
de edilebilecek tekilde bir formül bu
lunmaaı muhtemel ıröriilmektedir. 

Bayraın maçları 
Boçkay bugün şehrimize geliyor 

ve ilk maçını bugün yapacak 
AIAeddin de Ankara'dan geliyor 

Bayram miiruuebfltile bütün diğer 
refiklerin:ia ılbl biz de çıkmıyacağı:o. 
Bu sebeple bütün bayram m11.çlannı 
ve Milli takım antrenomanlarmdan el 
de edilen neticeleri bu yaznnda top· 
hıyorum. Bayramd.. şebrimi:ı<e gele
cek olan Boçkay, Fenerbahçe tarafın 
dan davet edilmiştir. Buna da aebep 
çarpmba .-ünü aan liciverdin yirmi 
betine! dönüm yılı olmaaıdır. Fener
bahçeliler hüyiik fedakarhklar ihti
yar ederek Merkezi Avrupanın oldu
ğu gibi Macar futbolunun da en iyi 
teıekkülü olan hu ekipi angaje ebnit
lerdir. Boçkay talmnı bugiin tehrimi
ze ekapreıle gelecekler ve ilk maçla
nru da ııene bugün Fenerbahçeye kar 
tı oynayacaklardır. Hafta içinde muh 
telif fıraatlarla bu takımdan bahıet
mlt ve ezcümle tunlan yazmıtlım ı 
Boçkay Vasati Avnıpanın ve Macaria 
tanın en iyi takunlanndan biridir. Bu 
kulüp Macar profesyonel milli takun.ı 
na bet oyuncu "Nrmektedir. Bu oen• 
oynadığı ilk maçlannda çok l:rl netl-

(Devamı 6 mcı uhlfede) .Altıeltfn B•11 

İKİ KAFADAR 

- Bilgiçler, bilt1eler, )'ahut bilgin
ı.r tabiatin ta canevine kadar aoku
lup onan arlannı, gisll pUinlannı a
ııran zekd ı:cuuslandırlar • •• 

- Bilgiç, bil11e "" bil,,U. .özlerini 
"alim" yerine mi lıullanmd Wedin) 
Ôyleyıe çok iyi. Ancak bana kalıraa 
bu üç sö:sü (/n•truit), (Savant) ve 
( AIMlrtİ) kelimelerine karıılık o/aralı 
tekli/ etmeli. Sonra ( otuı,.) 18/mna 
artılı lü:sum yok. Çünkü banıın bis
delıi karıılıfı (çaflt) tır. • 

- Evet büyük bilgelerden blriai 
diyor ki bl:sim va:sifemiz tabiati kapı 
deliğinden gizlice gö:setlenuk, onu 
ta yatalı oda•mda çırçıplak yakala
maktır / Ne ine• anlayq ve ne canlı 
an/afif değil mi? 

- Şüphe•iz öyle. Dikkat edilince 
görülüyor lıi bunlar gerçekten arti•t
çe sözler. Hiç birinne diyecek yok. 
He,,.i de alim dedifimi,., kc'ifil ve mu
cit dediğimiz bilaiçlerin, buluculann, 
ıxıredicilerin dü11ya yü:sündekl rolünü 
anlatıyor. Ama benim bugün diledi
ğim ıey, Türk ilim adamlarının da 
artık batıdaki arkadaıları gibi kainat-

8 
Fazıl AHMET 

la dolrudan dolraya göriltmeğe baı
lamalandır. Tercüman, yahut komu
yoncu yardımile delil. latiyorum ki 
ıimdiden •onra Türk bilgai, kulağını 
tabiatin ıöl•ün• daya.yaralı o büyük 
meçhulün kalbini bir doktor gibi din· 
/uin ve nabıı:lannı kendi parmaklan 
ara•mda tutıun. 

- Ya/umuz o yoldur. Madem ki 
buraya kadar g•ldilr. Oraya da gide
cclimiu fÜphe etmemek gerek. Bir 
a.s ıabırlı ve bira;s feyle•ol ol/ 
- Feyleaol nedir? 

- Feyletol açıkça bir reasam de-
rnektir. Daha dolru•u bir mimar ... 
Reısamdır; fU bakıma göre lıi gözü. 
nün önündeki varblr renklerinden ken· 
di lrala•ında bir kainat tabloaı ıekil
lendirir. 1'ıplrı bir reasamın oturup 
akıldan bir fırtına, bir kır görüıü, ya
hut bir meydan muharebeai çizmeal 
gibi. . . Bununla beraber, siıtem hu· 
ran, yeni bir kainat anlaman var/ılı· 
/andıran feyleıolu, mimara benzet
mek daha dofru olur. Çünkü gerek 
mimar, gerek o her ıeyden evvel bir 

r Lutlen aahifeyi çevirini21 
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Tarihi lefıika: 143 

93felaketleri velgnatief 
Abdülhamit bütün mes'uliyeti har. 

bi ilin edenlere yüklüyordu •• 
Bundan baıka Romanya Beııarabyaya 
.. ker aevkine de huırlanıyordu. 

Yunaniatan da telifta idi. O, bida· 
rette lnıiltere ve AvuaturJuun naai.
batlerile İfe kanfmamıttı. Rua)'IUUll 
-ferinden _,.. bundan pİpnaa ol
du. Hududa komiteler cönclerdL la
siltere Ruayaya kartc Rumlan tutma· 
ia temayül ıöıterince Yu.aaniataa 
Lonclra1a ..,tr heil 't• .-ıleat 
aradı. Her halde bu yafmadaa o da 
bir pay almak iatiJordu. laliv h&miai 
keıilmit olan RUSJ•JI -ıı...ıa. •l· 
ııi görüyordu. 

Sırbistan ve Karadat W1e ... -
11Un deiillerdi. Onlar Rua uferind
kendileri için pek l>üyfilı aeaıerel• 
bekliyorlardı. Halbuki Ruslar, Avua
turyanm habnru pd-", Bulsarlara 
fazla değer vererek -1an umdulda
nndan claha uile ıu.-t ettiıı ' isti
yorlardı. Sırbiatall, kendine ait aaycb
rı bir çok topraldarm Bulıariatana 
yrı!ma 111dan, Boena - Henetin A

vuıturyaya vaat edilmesinden münfa· 
ildi. Karadai da Henek ve ftkoclra 
ü~erindeki emellerinin tatminini hek
tarken aldandığmı sörmüıti. 

Ta ot,. yandaki lnm bile, Ruaya
dan bite.rafhğına bir mükifat bekli
yordu. Bu mükafat Peteroburı ve Tah
ran kabineleri arasında çoktanberi 
belli idi : lrana Türkiyenin Kutur ara· 
ziıi verilecekti. 

Bütün bu ihtfraalann merkezi ol.;n 
Türkiye, deh19tli bir bubraıı. içinde i
di: Harbin kaybolduğu tahakkuk •· 
dine ~ Abdülhamit, bütün m"'uliyeti 
harb ı ilan ve idare eden kabine ile ku
mandanlara yükletmek yolunu tulmllf 
tu. Süleyman P.... Boıa,... lnım•a
d~nlı(rn~ tayin edilmiJ, oradan Ka
leıaultanıyeye nef,edilerek mahpuı 
~tulmuf, 30nra divanıharbe verilmiı· 
tı. . S_adrazam Etem Pata azledilmit. 
Da!nlıye Nazın Hamdi P....,.... Riya
seti altındalı.i kabiae de 27 sün i.tha
tında kaldıktan aonra çelôlmitti. Bu
nun Üzerine aadaret m•k•mı liğ•ed.i• 
lerek Ahmet Vefik P..- Batvekil ve 
D8!>iliye Nazırı olmu" hallan fİddet
le ıthaın ettiği eıki Batkatlp Küçük 
~ait, Damat Mahmut ve lnııiliz Sait 
?aJ&lar kabine haricinde kahruttı (1). 

Çatalca ve Bola:rırda elde kalan 
<uvvetler, Rualar ileri yiirüyeeek o
uraa müdafaa edebilecelc haldf' defil
lerdi. 

. Bitkin ve umutauz hat. s•lea Tür
lrİJe, kendini Anupalılann eline bı
rakacak bir hale düşmüttü. Onlar da 
rüıvetaiz it gönnüyorlardı. lnııi!tere, 
Yapacağı müzaheret için timdiden be
del olarak Kıbn11 iıtiyor, Avuıturya, 
Ruayanın metalibatını tahfif ettirme
ge çalışmak için Bosna • Heraefi lwr
ı ılık 1 ğa çalıtıyordu. Korkak ve 
'lilek.ir ıultan, bir taraftan MeeU.i 
~eb'uuı.nı onun ilk reiaine feahettiri-
7or, diğer tara ftan boyuna itleri ka· 
n,tır rak kendi Yiikellanı bile aerbeta 
hareketten alakoyuyordu. 
Ru•yanın da vaziyeti iyi derildi. 

Cortchakof, Ruı zaferinin her yerde 
haaet ve korku uyandırdıfmı goru
:;_o~du. Şo .. alof ile birlikte itidal po
! ıtıkaaı takibini zaruri a&J'f)'ordu. ln
':ilter,. ve Avuıtur,.anm tiddetli iti
rulan, l.ord Derby'nin iatlfuı, Kont 
~nd.ra11y'nin istifa tehditleri, Ruılan 
urkutnniftü. Grandük Nikola ordu· 
nun artık taarruz edecek halde olma
dığını aöyliyordu. lsnatief, tam mu· 
7 a_ffe_r ~lduğu sün, aa.nJU aemavi bir 
elın ıntıkamile, zaferinin tadım ala. 
rnıyor, uzün, ü.ziim Uzülüyordu. 

Türk ınurabhaılan mütareke ile .,.. 
••• aulh ınukaTeleaiai imzaladıktan 
~o~ra ~•taıı;ıbula dönmütJ.-di. Cortcha

o ' 11Ja11 vaziyete ıöre Avrupa dev-

~. bir JIGpıp yil1-ltlı!i fl-lt-
tırler. 

-".~~· - leyi_,_ ltu <iü-z.enledıgı ,,..,,. ;..;Ade L-- rcıp 
_, • • H . -.c-· -nnan fCY ne• q"' alııltcrt mi• y 0 L._ • L' • 
lı lı • . · .._ ;yenı .,,, et· 
an "~ mı ını, ,...,.... ....,,. d dile

cek f>ır taın f>ilnıe irfd;A_ ~ Ş 
ti - mt. unu a apaçrk söyler ınJ.in 1 

. - Neye telmih •ttnelt Wtef/'" ' i 
bıllyorum. Alimler de İIİJruial df8111 
ni me h il . • er • ay 

f ~ enn ırindanma hlıılm ka
ra talıhlılerdir diyenleri Ljl' • lfB ı 
lanıt lilt . " D'lnt. un
lı . nnce feylesofun cahilden far-

ı, "™1ndan dlfarı- .L • • 
kalaanı du la ,_ ç ... acagun dıye ! 
lra &ir ey ~,;;:. ç

4
m [:ftt<Uınl • • rl<nı f>Qf: 

b . ••• mır ffalbultı ence lf ırl ba " .. r • .. 1 
ermek . L ! a turudur. lrıfa 1 

ıçm """"' '-flara ""~·- L lemefi, Ok ı..rı . --·..,. .,.,..,. 
dipr.rindekr:;:" n f>ınlercc m~r• 
1 'b · l ruw; •eceye r<U;ı balılrar .. 1 o maktan çok üstü b r n u urunı. 

- T elıiltlti noeoefea/ 
- Euet öyle......., l>eninUr ' ,, .. 

İfte. Sonra unutma lıi lıir le:·_, 0 Y.1• 

letlerlle birlikte -.ni bir konferuu 
aktind- lnırt11lmak müakün olmıya
caimı, bunua için Tllrklerle wıı~ 
•-leler üzerine bir muahede aklin· 
de bir fayda olmadığmı lpatief'e bil
dirlJordu. Harpçi diplomat, böyle
lild., murabbaahima daire.i daral
cbfmı - acı ıöriiyonlu. 

lınatief, yapacaiı "mııkadd..,atı 
..ılıiJe'' ID\lalledNini milzak- ~ia 
Edlraede Türk murahhaılamu bek· 
lwbn, bir ta..._ftaD da Romanya, s,.... 
biataB, Karadaf milmu•iDerile ko
_,..,.....cıu. Bunlana dilekleri de bi· 
ribirini tutmuyorda. R-.an1a, Beaa
rabyaya mukabil Dobricadan batlca 
Vıdia, Plnıt,. Nit laraffart111 istiyordu. 
Karadat H-iin bütlıa sarp kısmı 
De Lam nelırlae ıracı... olu topraklan 
almak, Adriratiie \'ıkmak hevealnde 
idi. Sniıiataıı, eaki tan1ıl Sırp Kıral
Lfmı ihya dnaımdan dönmüyordu. 

lpatlef, bütün ıayretiae rafmen, 
Roınanyalılar ile anlapnak imklnmı 
bulamdı. Fakat Strbütan ve Karada
fı teskine muvaffak oldu. Bunlar, bir 
çok müzakereden aonra yeni hudutla· 
mım tayinini büyük Çann kararma 
bırüınafa muvafakat ettil•. 

lrnatief, bir taraftan bu müzake
releri idıu-e ederken, diğer taraftan 
lıtanbulda el tubnağa çalıtlJ"ordu . Bu· 
nuo. içln eski battercümanı Onu'yu la
tanbula gönderdi. Onu hem latanbu
lun efk&rmı, vaziyetini göriip bildire· 
cek, hem de elinden geldiği. kada;r 
allfkın oldulu -trikalara yemden ırı· 
ri~ekti. Paditahı Çann doatluğuna 
kandmnalr, vükelaar ile arasını boz
malı:, velunini tahrik ederek lngiliz
leırle pdr ada ~ görün• Ah· 
met Vefik Pap.yı atlatmak, viikeli 
araamda fikir zıddiyetleri yaratmak. 
ahaliye bozguncu bir rub telkin et
mek, Rum Ye Ermeni balla Ruıya hi
mayesine celbetmeğe çalıpnak, hep 
Onu'ya havale edilen eTltnl<alann he
defi idi. 

Onu lıtanbul ile Edinıe araaında 
mekik dokumağa, lıtanbulda yeni af· 
lar kunnağa baıladı. lgnatiof, yıllar· 
danberi ahftDıt olduğu bu faaliyetle 
biraz müteaelli oluyordu. Rumlar ve 
Ermeniler, Onunun tefYiklerile mu· 
rahbaı heyetler göndererek Grandük 
Nikolaya ve Ceneral lgnatief'e ubudi
yet gösteriyorlardı . Bu murahhas he
yetler içinde reomen O.mantı impara
torluğunun memuriyetlerinde bulu
nanlar 'inle vardı. Bu da lıtanbulda 
anartinin ne kadar genitlemit oldu· 
tunu söateriyordu. Meaelıi Şürayı 
Devlet azasından Nur,.au Efendi, Se
raskerlik bathekimi latapan Pata, 
Ermeni murahhaalan araaında idiler. 
Ermeniler Anadoluda Ermeni muhta· 
rİyetini i stiyorlardı . Rumlar ise dal· 
ka vuklukta daha ileri gidercılc, Çarın 
Tiirkb ri Avnıpadan kovmaııru, mu· 
kaddea Ayaaofya mabedine yeniden 
ha\' dikıneaini temennı ediyorlardı. 
Yava4 yavat hare:.Cet umumiletti.Rum 
•e Ermeni Patrikleri hile lgnatief'e 
arizalar yazma!• koyuldular. 

Onu, padifehın bathekimi olan 
Rum Mavroyeni Beyi (aonra pata ol
muttur) hile kendi tarafına kazan
mrfb. Abdiilbamide Ruı dostluğu fi
kirlerini telkin eden, aonralan Deli 
Nuıret P"fll ile birlikte · padipha jur
nal vererek Ahmet Vefik Pata kabi
nesini düşGren işte bu Ram hekimdir. 

(Devamı var) -------
(1) Bu hıirlheluin tal.iUitt, JJülte-

la tebe<idüllerinin ~ef>epleri, Meclüi 
Mef>'u.-uı lulıi, Süleyman P'lfGnın 
muhakem2.l "93 •feri JJe Af>dülhır
midin ilk yıllan,, iaimli e.aerirnizd~ 
6Örülecelttir. 

nır 1 lkincih:r hemen hiç f>ir #tere 6i. 
rinciler ltadar bilgiç H derüı olmtulı
lı lıaliet 

- Sanıyorum ki bwııı anltıırn41t pç 
6ir fe)I cleiildir. Çiinkü f>irincileri 
kendi _......_ .,,. bil,,Ueriae u:aalt, i-
ltincileri iu du,,ırulcuma "" dilekleri· 
ne yaktn f>ulıu da ondan. Bilir•İn ki 
ıilimlrr, en ziyade ilıttsıu aahiplerine 
ltitap ederler. Edipler '"' mnatkıirlar 
iıe bütün in..,,.lığa. Şu hald" f>u ao
nuncular kadar eıJJJclltilerin de müf
teri bulma., n-l 6eltlenebilir? An· 
cek <iilıkat edilecelıı bir ,.y JJar. O (/,. 
bu ilıi Rimrenin f>iri6irini tcınıcrmlı,,_, 
iki 11arlılt olupular. Onıın için <iiLı
meli)'iz iti aıiml1trimia, taf>iati doiru
daa dofruya -rllUya çelterelı onun 
- si.ali nrlarını bile öğr-:rin. Sanat
lıôrlanmu ;.,., f>ütün o ilham ltaımalı
la~~a~ topladılılan du)fllU "" ha· 
>'~ ltopultl<ıri ile biı- çoilı:yan (libi f>ü
fün türlılüfün rulıuno dölriilriin! in• L -lıilt ....... OU• tem ın tam "" ate f>eıız,.m • 

ti hpltı yapma f>ir ltiircA:- "' nıape. Fazıl AHMET 
• • . ·-· fU topralt yıwarlagına ben:..ylfl lıodardtr diye K 

a!aycı '!dam fUnU da .Öyl~İftir: Ve~ , 0DServatuvar ISiahatı 
cıtten, ıllıanıdan tloirna f>ır deliliği ı.; \ Konaervatuvard 1 h 
le, duygu:ıudu~tan, lıoYtt•ulıkten I mağa memur d'~ 18 M at yap
gdmc akıl 1.1e hıkn,.te çolt iiatün sörü. nisan • h t. ed 1 en . · . Marka, 
rüm. Çürıltü biri yara~ıJ.,, otelri u., kf M ayMe m e tehrınııze gele-
oldiirücü ! ce. dır. • arkı, üç hafta •ehri-

k b. ~tz e kaldıktan sonra menıl k 
- Şimdi .sana baş a ır ıey aormak tın_ e dönecek ve her •An• bu etee-t. 

t.ıtiyorum . acaba ni~ ~an!ar.bir k k - "" 
ıJbiiyat~.,nın, b·r kunyagerın, bır rıya. 1 atma devam edecektir. Konser 
;ı;ı~cinin ,,.,zı~,.;,,d.,n R.yode m~aelıi vatuvar Beyoğlundaki eski 1 t • 
c:erou lı b :r h a•ibin, COffurucu bır ~· bul ~ul.udbü binasına. nihaJet ha:~. 
irin l<İk .rdmn.ı gÖn"I bajlıır tıe ina- 1 ran ıptı asında ta~ınrııı• olacaktır. 
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~~~~~~~~~~·~~~--~~~~~~~~~-ıPrim dağıtılaca~ 
Hitler'e nota 

Sovyetler Almanyayı 
proteato ettiler 

MOSKOV A, 4. A. A. - M. Utri
noff, Alman aefirine Sovyet tebaall bak 
landa yapdan io.aanlığa aıupJİr m~ 
leleri, tevkifleri, Sovyet miieaıeselen. ı
le eemilerinde yapılan arat~ ·~d
detle protesto eden bir nota tevdi etmış
tir. 

lzuatiyada mokt:tle 
MOSK.OV A, 4. A. A. - lzveatia ca

zetesi, Almanya tanıftndan Sovretler a· 
teybine alınan tedbirlwden bahsederek 
Almanya'nın So't')'tlt Ruıy•'.Ya ~!1 ~
kip etmelıte oldujv aiyaaetuı bir ~ 
siyueti olduğunu ve hiç ıebel>e ~uıte
nit olmiyan ..,..tnma1ann ve ~evkifatın 
buna del&let etmekte bulundugunu yaz. 
maktadır. 

Yeni bir emirname 
BERLIN, 4. A. A. - Volff ajansın

dan• Gazeteler hazırlanmakta olan bir 
emknamenio bütün Alman mekteplerin
de tedris senesi sonunda talebeye ".'er
aailles muaheclenamesinin Alman mıUe
ti için del&let ebnekte .ol~uiu manayi 
izah eden bir riaale tevzunı nahk olaca. 
ğını yazmaktadır. 

Boykotaj durdu 
BERLIN, 4. A. A.. - Votff ajan11n

ı!an: 
Hükümet mebafili geçen cumartesi gü 

nü Yahudilere karşı yapdan boykotun 
_ ban istisnalar bir tarafa bırakılacak 
oluna - beklenen tesiri hasıl ett!iini . 
Almanyada m"21ilim yapıldıfma daır ec
nebi memleketlerde hat göate~en propa 
ganda Ye mücadelenin ım;namıle durdu. 
iiunu IÖyliyerek meronuruyet beyan et
mektediı-. 

Bu meluıfil, noktaja yarın ~evanı ecli. 
lemiyeceğini de bildirmektedır. 

Fransanın kararı 
- ··-

Çaldaris'e itimat edildi 
Yunan başvekili meb'usan ve 

ayanda siyasetini izah etti 
ATINA, 4 A.A. ··- Ba9vekil M. riyetinde olduğuııu söyledikten 

Çaldariı diin parlamentoda hüldi- ıo~ b~rict siyaıeti anlatarak de 
metin beyannameıini okumu.tur. mııttir kı: 

M. Çaldaris parlamento rejimi- • Hü;'<Uıne!: ~ulhun kuvvetfendi-
ni ruhunda köklettirmit olan Yu- nlmı;sı ve bu~.devl~tlerle dostlu 
nan milletinin siyasi olgunluğunu iun inkıtaf ettirilmeaı yolunda se
kaydederek demittir ki: bat edecektir. HükUınet Balkan 

- Milletin büyük duyguları 6 devletleri araamda ynkınlatmaiı 
mart hadiseleri esnaaında kendisi- hususi bir te•eccuh ile derpif et-
ni göstermittir. Milletin cesaretli mektedir. • . 
ve azımlı vaziyeti ve karn, deniz Bulgar11tan Ye A~~YUtluk. ıl~ 
ve hava kuvvetlerinin vatansever Yunanistan arasındaln ıktıu.t ıbti
hath hareketi u.yesinde bu hadi- li.flannı yabftırmak için bu iki 
seler miDetin arzuıunn knrtı canı- memlekete çok müsait imkanlar 
yane bir te, ebbüs mahiyetinde kal gölterecektir. • 
mı• ve akamete uğramı.trr. Sulhu isteyen Yunan bükQmetı 

Batvekil mali siyasete ~eçerek ord'! mevcudll?u azaltmaya ve as-
d · ti" k' . kerlık müddetıni kısaltmaya hazır 
emıt r ı. dır Ancak 1 k · daf 
- Hükumet ecnebi alacaklıla- 1 .. · 

4 
mem e et m~ IUl;'ı 

rile bir uyufma elde etmeyi zaruri ı ıçın lazım olan lwVYetlen temın 
görmektedir. Bu hususta meseleyi etmek '9rtbr. 
memleketin maliye ve kambiyo 1 Ayanda 
noktai nazarından mukavemet ATlNA, 4 A.A. - Bqvekil M. 
kuvveti csa.ııı dahilinde halletmek Çaldaris ayan meclisindeki beya
için alacaklıların mümeasillerile natt 11raımda tU sözleri aöylemit-
müzakerelere giri,ilmittir. tir: 

Bankacılık te~kilatımız takdire A~anm hük~metin icraatını ~em 
değer bir dayanıklı göıtermitıe de t~ddetle m~r~be. e~~aıne 
de yardım görmeye ihtiyacı var- maoı olmayı hıçbır vakit du,unme 
dır dik. Bilakis biz bu milrakabeyi an 

Hükümet bu maku.tla bathca yoruz. Ancak bunun biz muhale. 
mali müesseselerden bir kaÇllll fette iken ynphğmnz gibi dofnı 
birlestirmek fikrindedir. Bundan ve namuslu bir mllrakabe olma11-
milli banka ile Yunan bankası ha- nı isteyoruz. Bizim bu mürakabe
riç bırakılacaktır. Maamafih bu mizi M. Venizelos örnek olarak 

Ne M. Mussolininin pla- iki banka muhtariyetlerine bir ha- tavsif etmi.fti. Eğer Ayan tarafm-

DJ' ne lngi iz teklifi Iel gelmeksizin daha ~ıkı olarak dan eserimize kartı bir obtrükai
beraber çalı.-caklardır. yon veya torpilleme görecek olur 

PARIS, 4 A .A. - Kabine, çe- Bundan 10nra M. Çaldaris hü- sak, memleketin sükilnü uğrunda 
tin bir miin•k-.. dan sonra M. ldimetin ticaret ve milli sanayiin kendimizi müdafaa etmek mecbu-
Boncour mubtirasmın ana hattını himayesi, amele sınıfının manevi ri!"tin~e kal~ca.ğı~ •. Hü~~e~. hl· 
teabit etmittir. Bu m.u!'tı~a, ~usao. •e maddi yükıelaıesi ve bu sınıfın dııelenn vabımliğ!m goz onunde 
lini planının mukabıh bır plan te, k ital ile beraber çalıfmaaı tart- hıtarak muhalefetın mebusan mec 
kil etmiyecek, ancak umumi dok- ı.:.':ma iyile,tirilmeai, idari ademi lisinde v~. bi.lh.aaaa ~!anda J>!lrli
trini izah edecektir. merkeziyet ve maarifin ıalahı hu. men.to re1unının tabu ol~ak ~~le;-

Fransa, lngiltere, balya ve AI. suslarında alacağt tedbirleri say- mesıne engel olmayacagmı umıt 
manya ile birlikte sul~u kuvvetlen etmek ister. 

. h d mı'b 
dirmek icin çalıtmaga azır ır. Bqvekil, takriben bir milyar ATINA, 4 A.A. - Meclis hükU-
Çünkü b~ 4 devlet, Av~~.a'!.a ait 200 milyon drahmiye çıkan bütçe mete itimat etmittir. M. Venizelos 
bütün meıuliyetlerin yukunu t14ı- açığını kapamak için hükumetin Çaldariıin beyanatını esas itibari
maktadırlar ve küçük de•letler, büy\& taaarruflar yapmak mecbu- le tasvip eylemittir. 
bu 4 devletin Milletler Cemiyeti ! ..,...---,--,--,----~__,,---------==------:=:;:;c;=~ I 
konseyinde daimi surette ~1lza ol- 1 M E M 
malarını kabul etmek suretile on· 

!arın bu hakkım tanımıtlardır. '!:!!.!!!!!!:::!~!!.!!!~~~!!!.....!!....:;!!!;;~!!:._~··[j 
Herhangi devleti alakadar eden , • 

bir mesele mevzuu b:ı.hsolduğu ve ' 
4 devletin bu meseleyi tetkik et· 
meleri icap eylediği zaman, alaka 
dıır devlet, meselenin ta başlangı· 
cından beri müzakerat esnasında. 
mümessil bulundurmağa davet edı 
lecektir. 

P ARiS, 4 A.A. - T emp• gaze
tesi, kabine tarafından hazırlan
makta olan Franııu: ınuhbrasunı;ı 
ltalyan planından ve lngiliz teklıf 
!erinden pek farklı olacağını yaz· 
maktadır. 

ı Yeni Alman kru
vazörleri 

BERLIN, 4 (A.A.) - Alman ba_!ı· 
ri proırrammda iki zırhlı kruvazö"."' 
inşaat derpİf edilmittir. Bu 1ı:ruvazor
lerin İDf&am& 1 Tetrinievvelde ba~~· 
nılmıttır. Bundan batka, 4 torı>• 0 

muhribi de 1936 aeneainden evvel tez 
g&lılara konulacaktır. 

Bir ltalyan tahtelbahirl 
TARANT, 4 (A.A.) - Monfalco

ne tezıihlannda yapılan Mecluaa de
nizaltı ıemi•inin tecrübeleri mu•aff! 
ı..,.etle yapdnırttır. Gemi, bu ilk teÇru 
belerinde 80 met~ derinliie kadar ı. 
nebilmiştir. 

Uruguayda isyaa 
BUENOS -AIRES 4 (A.A.) - ~a

zetelerin verdikleri haberlere ıore 
Unıpay hava kuvvetleri hiil<Uınet !"h" 
leyhine iayan etaıiflenlir. Maamafı 
bunlann tealim olmalan pek yakın.. 
dır. Hiil<ılınet aleyhindeki niiaıaJitler 
de birçok yaralı vardır. Tevkifat ya• 
pılmqta. 

Haftada 30 saat it 
V AŞINGTON, 4 (A.A.) - Miimea· 

ailler mecliai m-i encümeni, 30 aaat 
lik çahtma haftaaı kanun li1ihasını 
kabul etıniftir. Bu layiha, ayni zaman 
da biI"letik Amerika hükOmetlerİ ara 
smda viicude ıetirilmeai için haftada 
30 ... tten faıı:la çalttılan etJ&llln .. v
kini de menetmektedir. 

Mm. Doumer 61d6 
PARIS,4 (A.A.) - Sabık cilmhur 

reiai M. Doumerin :aevceai Madam Do
umer ölm6'tür. 

Kadın tayyareci 
Halepte 

HALEP, 4 (A.A.) - Paria. Tokyo 
:ıeferini yapmakta olan ka.tın ta)'Ja• 
reci Marywe Hil dün aı.,..m Halep'e 
gelmittir 

Afyonda giydirılen çocuklar 
Aı:-"YON, (IVıilliyelj - Afyon hirua

yeietfal cemiyeti her ıene olduğu gibi 
bu sene de 112 erkek ve 22 kız olmak 
üzere 134 yavruyu baştan ayağa kadar 
yerlı malimizle giyclinnittir• 

Afyonda bütçe 
AFYON (Milliyet) - Atyon riJi.ye. 

ti umumi ~ faaliyetini ikmal ve 
daimi encümen azalannı seçeref< dağd-
mııtır. . 

Viliyetin buıusi bütç.-i ~21 lira. 
ıelir ve ayni mikdarda sarfiyat teı
bit edilmittir 

Encümeni daimi ualıldanna: Vilayet 
merk~nden C. H. F. Vilayet reiıi Saf· 
ter, Sıuıclıldıdan Sôğütlü ude Mehmet, 
Eınirdaiuıt1an Abdülkadir, Dinardan 
Şemsettin beyler aeçilmiıtir. 

Malkara' da maarif 
MALKARA (Milliyet) - Kaza~uzu~ 

24 köyiinii ihtiva eden Şahin ~yeaı 
1470 lumeyi ve 10,000 nufuıu muteca· 
vizdir. NMi,.. merkelli MaUaın,ya 16, 
Uzunkö .. zs ki)ometre uzaklıkta
dır. N..::: üç un r.brikaaı , altı yel 
ckıiirmeni ve müteaddit aa dejinneoleri 
mütemadi,... iılemektedir. 

Nahiye merkezinde bir köyl.?'de bet 
ilk mektep vardır ki ,.üzJerce "!i1'. çocu
iu bu mekteplerde terbiye ve tilim uın
deleri ... uygutl olarak a...-11 nuru~ 
iıtifade etmekteclirlw. Bu - nalnye.. 
de açılan 4 millet mektebinde de bir çek 
vaıan.ıa.tar oku._.. yazma iiiren:aüt
lerdir. 

Samsunda esnaf 
SAMSUN (Milliyet) Ticaret o

duı eaaalı surette her it üzerinde 
çalıtıııağa batlamıttır· Bu cüınle
den olarak yeniden canlandırılma 
ğa batlanan bütün esnaf cemiyet. 
!erinin meu.i tarzlarını kontrol et
mek üzere Esnaf cemiyetleri müra 
kıbı tayin olunmuftUr. 

iktisat koaferan•ı ha~ 
zlranda toplaı:aacak 

LONDRA, 4 (A. A.) - Cihan iktı· 
aat konferao.aı, ancak haziran •JIDID 
ortaunda toplanacaktır. Çünkü bir 
çok ....,leketler ve bilhaaaa Almanya 
ft Japonya haziran iptldumı pek er
ken bulmaktadırlar. 

Hırvatların vazly~tl 
ViYANA, 4 (A.A.) - Hırvat ajan 

11 Orie'nin verdifi bir habere göre 
ltalyan hududu boyunca uzanan yer· 
lerdeki jandarma karakolları Hpvat• 
lann vaziyetini ıöz alhnda bulundu
rabilmek için daha ziyade kuvvetlen. 
dirllmittir. 

Şarklı muhacırlar 
MALKARA, (Milliyet) - 932-933 

ıenelerinde Şark vilayetlerinden hicret 
eden kürt muhacirlerinden nahiyemizde 
12 hane iskan edilmiıtir. Bu nuıbacirl&
rin hepsi köylümüzün miitterek yardı .. 
miyle müstahsil vaziyetine geçmitlerdir. 

Tekirdağda Mimar Sinan 
ihtifali 

TEKIRDAC. (Milliyet) - Mm-r Si 
nan ölümünün yıl c!öniinıii münaaebeti
le tehrimizde bir ihtifal yapıldı. M.,..... 
ıiın Koca Sinamn kendi .eri olan Rüa
tem pqa caıuÜnde beflaclL Bü~ ~t 
kirın eıerleri hakkında bazı hatıpler aoz 
aldılar. Ayni günün ııeceıi Halkerinıiz.. 
ele Mimar Sinamn hayatı hakkında luıo
ferana verildi. 

Tekirdağda lisan kuralan 
TEKIRDAÖ, (Milliyet) - Halkevi
~ lisan ku~ açmaia karar -.nit
tı. Bn luırva ıore Franıw:adan biç bil
miyenlerle az bilenI.ı-e "" AlmaDC'Adan 
biç bilmiyenlere mııhıuı olmak Gzere 
timclillk üç lnın açdnır, n waan içiııde 
tedriaat. Iıat•-eaktır. 

Samsun ticaret müdürü 
SAMSUN (Milliyet) - lunir 

Ticaret müdürlüğünden Samsun 
mıntakuma memuren gelmit olan 
Ziya Bey dün vekiletten almıt ol
duiu bir telgraf emri üzerine, bu· 
günkü trenle Ankaraya gitmittir. 

Su şehri ayrılacak mı? 
GIRESON, (Milliyet) - Ş!bin_ !'-"• 

biaar ... ilayetinin kaza haline ifraıile A
luaır kazuile birlikte Gireaona ve Su 
tehıi kazaamm Sivaı vilayeti~ .ilhalu 
haberleri üzerine Halk ftrkıııı reı11 F ah
ri Beyin de iftirakil<: e~ledi~.e ve Ti~ 
ret Odası ..-Jialen dun muttere.k bir 
içtima yap~ b~ ~p~da Su ,~;.. 
nin ticcari ve iktiaadı ırtibatı dogru
dan doğruya Gireaonla olduğu yolcula
nnm Gireson iıkeleainden siclip ıeldi
ii hatta hastalannın Gireson haıtane
ı~de tedavi olunduğu mahıulatı aniye 
terini Gireaon iıketeaı...ıen ihraç ve Gi
reaon pazarlıannda aattıkları ve koyun
lannı Gireaona biti tik yaylalann mera· 
lannda otlattıldan ııı1ıi esbabı mucil>eler 
doı..,uile Su fehrinin Gireaona ilhakı
nm münaaip olacağı ve her iki tehir hal 
lmun bayati -1.atlan icabmdan oldu
ğu kayteclilerek deliletleri ricaıile Gi
reaon mehualanna birer telaraf Yerildi. 
Samsunda Gazi kütüphanesi 

SAMSUN, (Milliyet) - Gazi 
kütüphanesi buranın büyük bir ih
tiyacım temin ediyor. Okuyucular 
adedi bergün çoğalıyor. 

Bir milyon l iralık priOS 
için hazırlıklar 

ANKARA, 4 ( Telefonla ) -
iptidai maddeler gümrük ue mu· 
amele uergiri muafiyeti için lk1!' 
sat uekôleti bir milyon liralık p~· 
rinı tevziine karar vermi.ftir. Altı· 
it.adar makamlar keyfiyetten h~ 
berdar edilerek hazırlıklara geÇİI· 
mesi lüzumu bildirilmiftİr. 

Tayyare ile ~elenlet 
ANKARA, 4 ( Tele/onla ) -

l•tatütik Umum Müdür uekili ~ 
ı, Banlrcw ikinci müdiirü Fazıl .' 
bııgün tayyare ile latanbula gitrııtf 
ferdir. 1 

Rusyadakl heyeti111l~ 
ı:ln tetkikleri 

MOSKOV A, 4 A.A. - rar• ' 
heyeti Leningrat'tan Mo•koutlr 
tlönmiiftür. Heyet, Leningra( P 
miiıtalıbel Türk menıucat labrilı# 
larına ait mcıl-.neyi tulinı eJ8> 
cek olt1111 büyük müesseseleri :z:iY"' 
ret etmiftir. Heyet finıdi leııaP' 
mın intihabile m"fguldür. Bund°'k 
aonra kanıla:cak miieueseleri!' I~. 
nolojik projesinin ilızanna -.1• 

yacakhr. 
Heyet, yakında luanou'ye giJt

relı menaucat labrikcılarıncla tel· 
itikatta bularuu:alıhr. 

Çorumda muhakeıne 
edilenler 

ÇORUM, 4 A. A. - Ağı~ 
mcrlıkemai Bamn'lı F eyzullalı t 
le Hman'ın, Zileli Mulıarrem'İI'> 
Radoa'la Ali'nin mulıakcmuifl' 
devam etmİftİr. 

Feyzullah ile Ali'nin mahtJı" 
meııi baf ka güne bcnılıclnıcft'1' 
Bunlar türkçe ezan aleyhincle ~ 
lunmaktan mçlu iJi. Muharrem~ 
muhakemesi bitirilmif, suçu sa , 
oldufıından iiç ay hapse rJe elli it 
ra para ce:uuına mcrlıküm olnıflf 
tur. ~ 

Bundan 10nra Aaliye ceza mıJ 
kenıeırinclen •elen Buraa'lı Mulıto! 
Hace Emin mulıakeme edildi. Y' 
lan ve müheyyiç haber yayarJ 
türkçe ezan okayun muezzinleri' 
rapça okumaya ICfVİk etmekle ,ıl< 
la Uli. Muhakemai, Bu raacfan I' 
lecek bazı sorgulara bırakıldı. 

Daha sonra Biğa'dan ge en 81 
analı Hace Ali muhakeme edil J· 
Maznun, f4Pltcıyı cıeıile edip h 
hı hükümet aleyhine tahrik ue jJI 
ko giyen herkeıi dinini, uicdtJtlf I 
unuttu demekle cıe fimcliye kaıl 
fapka giymiyerelt bOft açık dolllf 
makla ve camide de takye glf 
melıle ırıç/u iJi. Şahitler clinl~ 
melttedir. Kemlin ı~nu ink4t 
mİftİT. Muhakeme deuam edir'' 

Belgrat •effri zl
zlyaf eti 

BELGRAT, 4 A.A. - B 
elçim~ Haydar Beyleritli tari# 
dan lıariciye nazın M. Yeltig 
rJine bir ziyalet oerilmiftir. 
ziyafette hariciye nımn ile r.I f 
lcırı, Ticaret nazın rJ• reliluıl_., 
tcılya ..liri ile relikal.,.., lnıW'. 
re ıeliri, Belçika •elin, Alm«ll,~ 
liri ile relikcılan, Bul•ar ~ 
Y uioıl«rJJlfl Roma mid8f'llr1'j 
relihlan, t8flilat m&lilrll m~ 
ni ue relikalart, ltalya at.,_;l~ 
ile rJikcılan rJe cl~ilr errıWm 
zır bulunmUflur. 

lzmlrde bir paç 
mahkam oldu 

IZMIR, 4 (Milliyet) - Re~ 
ye h.Wueıi esllfUUlda miüldeil'. 
mi Asım Beyi karakolda tah~ 
den •uçlu Muammer Beyin mlll~ 
kemesi bugün culiye malı/temel;, 
de mulıalremeai yapdmtftır. .ıl 
ammer Bey dört ay hapse, cf!P"_ 
ntn teciline ue 133 lira para ceP 
•ına malıküm olmu,ıur. 

Ahtverit yüzündest 
cinayet ,

1 
IZMIR, 4 (Milliyet) - Bıılj 

alıfllerİf yüzünden bir cinaye~;i 
mUJ, tütüncü Nuri El. seyya~ Jıl 
ıeci Şükrü Efendiyi cıltı yerı~ f. 
ağır ıurette yarcılamıftır. Katıf 1-,> 
kalanmıftcr. Y aralımn C1C1ı:iyetı 
likelidir. , 

Gümrük müteha• •6~ 
aın fzmlrde tetkiki~,.. 

IZMIR, 4 (Milliyet) - ~ 
mizde tetkikatta bulun~ tÖ;JI 
müteluıuası bugün koml6yort ,,; 
birliği idare /ıeyeii ile ticar~,1 
sında mule#U hcubühalde 
mııftur. 
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Ekonomi 1 

Şark tütünleri korunuyor 
Cenevredeki konferanstan Yunan. 
lılar, Bulgarlar ve biz ne istedik? 
Şark tütünlerine kartı Avrupa 

memleketlerinde ihdas edilen müt 
külatı bertaraf ederek bunlara sü
rüm imkam temin etmek ve tütün 
ticaretini tanzim için Milletler 1 
Meclisi himayesinde Cenevrede 
toplanan konferans iyi neticeler 
~erecek gibi görünmektedir. Ge
.len malfunata göre, Türk, Yunan 
ve Bulgar murahhulan bu kon
feranş için tark tütünil yetittiren 
üç memleketin noktai nazarmı 
müttereken tesbit etmitler ve bu 
tekilde harekete seçmi9lei-dlr. 

Murahhaslarm tanzim ettikleri 
rapora ııöre Uç memleketin tlltün
cülüğündeki buhran sebepleri tun 
lard.ır: 

1 - Şark tütünleri fiatlerinde 
Amerika tütünlerinin rekabetin
den husule gelen tenezzül. 

Z - Şark tiltllnleri ihracabnm 
azalman. 

3 - Şark tütünlerinin satıldığı 
piyasalarda ~rdüğü maddi ve 
manevi miniler. 

Bu sebepler tark tütünü mfD. 
tahsili Uç memlekette de mlistah
ıillerin zararım mucip olmut ve 
bunun neticesi olarak mütekabl
len mlbtehlik memleketlerden al
dıkları malı azaltmıtlardır. Tü
tün ticaretinin bozulmuı dflnya tf. 
caret muvazen~lni bo:unuttur. 

Konferanstan tark tütünü müs
tahsili üç memleketin istekleri fUD 
lar olmuıturı 

1 - Şark tütlbıü" vasfının 
yalnız Türkiye, Yunanistan ve 
Bulıariatanda yetiten tütünlere 
hasn. 

2 - Ecnebi tütün kumpanyala
nnm daha fazla tütün almaları. 

3 - Müstehlik memleketlerin 
tark tiitilnlerine mUsaadat, bilhas
sa gümrük müaaadab göstermesi 

Yugoslavyada yumurta 
bolluğu 

Gelen haberler Yugoslavyada 
YUmurta piyaıasmm harptenberi 
görülmemlt derecede dlittilğünü 
göstermektedir. En iyi kalite ihraç 
lık yumurtaların 100 ü 40 Dinara 
"tılmaktadır. 
Dünyanın her tara"fında yumur

~ müstahsili memleketler son gün 
lerde ayni buhran geçirmektedir. 

Yünlü kumaşlar 
Memleketimizde yünlü kumat 

sanayii emaalile mukayeae edile
cek ve yine lehte netice alınacak 
bir bale gelml9tir. Son zem•nlar
da tehrimizde it yapan bazı ecne
bi ticarethaneler yerli fabrikalara 
nümune üzerine siparitler venne
ğe batlamıtlardır. Bunlar yaptır
dıkları kumatlarm kenarlanna ln
giliz veya her hangi bir ecnebi ku 
nıatı damgasını vurdurmaktadır
lar. 

Ticarethaneler istedikleri tekil
de siparl• verebilecekleri için bu. 

[ BORSA 1 
(11 Bankumdan alman cetvelclir) 

4 NiSAN 1933 
Akıam Fiatları 

na kartı yapılabilecek bir 9ey yok
tur. Yalnız dahilde ucuza mal o
lan bu kumatları bu ticarethane
ler ecnebi malıdır diye pahalıya 
satmaktadırlar. 

Milli ikbıat ve tasarruf cemi
yeti bunu bir tamimle bütün ilrtı
ıadl tesekküllere bildirmit ve hal
kı her 'fırsatta ikaz etmelerini iı
temi9tir. 

Alman ali iktisat meclisi 
Almanyada iktııat ali meclisi

nin tekJi M. Hitlerin gösterdi.ği 
lüzum üzerine eaaah surette değıt
tirilmittir. 

Şimdiye kadar Alman ali ikb
sat meclisi muhtelif 9u~lerden 
mürekkep 326 azalı adeta bir ikb
sadl parlamento taklinde idi. Şim 
di meclis hepıi Batvekil tarafın
dan tayin edilecek 40 azadan mü
rekkep olacalrtır. 

Ecnebi vapurlarında 
navlun tarifesi 

Ecnebi vapur kumpanyalarının 
ihraç tıfyamıza tatbik ettikleri 
navlun tarifeaini tetkik ederek ah 
nacak tetblrleri teabit edecek ko
misyona Ticaret Odası ~uat Beyi 
seçmi9tir. 

Tekirdağ karpuz 
ve kavunları 

TEKlRDAC (Milliyet) - Ni
san içinde inikat edecek lstanbul 
mıntakası Ticaret konıresi rilzna
meai arasında mühim mevzu ola
rak "Yat meyvacılık" vardır. Mm
takamız her teyden ziyade kavun 
karpuz ve üzüm istihsaline elve
ri9li bir muhit olduğu cihetle bu 
mevzu Tekirdağlıları pek yakın. 
dan ali.kadar etmittir. latanbul 
Ticaret Müdürlüğü 9ehrimiz Tica 
ret Odasından Yat meyvacılığa 
dair bir mütalea istiyor. Yat mey
va ihracatı bathkh H. Nezihi Be
yin raporu Oda meclisince tetkik 
edibnekte ve bundan mülhem ola
rak kongre için bir mütalea hazır
lanmaktadır. 
Beynelmilel afyon mukavelesi 

CENEVRE, 4. A. A. - Türkiye hü
kiimeti, 19-2-925 de Cenevre de imzala
ı.n beynelmilel afyon mukavelesiyle 
merbutu protokolu yiı. Cencvrede 13-7-
931 de aktolunan uyuıturucu maddele
rin imalının tahdit ve tevzi.ini tuzim 
bakındaki mukavelenin tufikini mübey
yin vesikalan IMilletler cemiyeti umum 
katipliğine tevdi etmİ§tİr. 
F ransada yumurta kontenjanı 

lSTANBUL, 4. A. A. - İhracat ofi
ainden tebliğ eclilmiıtir: 

F...,.. hiikilmeti 1933 ııencıi ikinci 3 
aylık kontenjan liıteeine yumurta koy
DWllJtbr. Binaenaleyh bu devre zarfın 
da Fran1aya yumurta ihraç edilemiy• 
cektir. Mezkür kontenjan liıtesincle Tür 
kiyeyi alakadar eden diğer maddeler bak 
kında ofuten malUınat •lmmlfbr. 

Amerikalılar borç para 
vermiyecek 

VASHINGTON, 4. A. A. - Ayan 
Mecliai kanunlar encümeni, ~ 
oturan biltün fllbısların barice borç pa
ra vermesini ve obliıraıyon alıp sa-ı
nı yalak eden kanun layibaımı tecrii
be olmak Üzre kabul etmlttir. 

Fransada petrol inhisarı 
PARIS, 4. A. A. - Mecliı maliye en

cümeninde kabul edilen petrol inhiaar 
Iarihaaına göre, teıkil olunacak bir ko
mııyon petrol inhisar tetkilatının ya-

l lıtikrular Tahvilit ~ılması için ameli f&rlları teopt edecek-i 
ıt1'r0 ,, .-tıthili 97 tır. 

~·ı.. d. ,.11... 3,75 El.ktrôk -.- Romanyada takas 
c.· Muvahbide 57.25 Tnm••:r -.- O 
S:nırükl.. 5,75 Tün•I -.- B KREŞ, 4. A. A. - Bazı kanun-
l! ~di mahi 7.- Rıhbm 18.tS ıuz muameleler olduğundan, Romanya 
t •adet 11.75 A.-dnlu 1 Ku- milli bankaaı Romanyadan yapılacak ta 
~· "•keriye 7,?5 po1t.ıuz 44.80 kaı ihracatı için verilmekte olan mü1aa-
ı.~~:.~1elediye 99 mes."iıı III :~::~ deyi ıimdilik keam.ittir, Bu baptaki bü .. 

tün dövizler Milli Bankaya !evdi olu
nacaktır. 
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Bir Alman tayyareci 

kadın geldi 
Alman tayyarecileı-inden Matmazel 

Elli Benhur Berlinden dün sabah bara
ket etmiş ve bir yere inmed~ ı_o ~t 
4S dakikada dün ak}am Y qılkoye ın
miıtir. Mile Elli yarın memleketine dö
necektir. 

Bir Alman profe•Öri 
geldi 

Almanyanın maruf cilt haıtalıldan 
mütehassısı Pro!.Meironeaki dün Tbeo-. . 
pbile Gautıer vapuru ile Haınburg'tan 
şehrimize gelmiıtir. Profesör şehrimiz 
hastanelerini ge7ecek ve aalı ırünii aaat 
11 de Gülhane hastanesinde bir konfe
rans •e-recektir. 

Norveç aefirl geldi 
Mczunen memleketine gidecek olan 

Norveç seiiri M. Bentzen dün Ankara
dan gelmişlir. 

Hasan Bey geldi 
Büyiik Millet Meclisi ikinci reisi Ha

san B. dün Ankaradan ıehrirnize gel
mi .tir. 

Beledl1ede 

Şehir planı 
Müteha••ı•lar ıehrl

mizde toplanıyor 
Beynelmilel tehir miitehasaısla

nndan M. Agat yakında tehrimi
ze gelecektir. Geçenlerde de di
ğer bir mütehassıs gebni9ti. lstan
bul tehir planı için bu mütehasııa 
lar birer rapor Yereceklerdir. 

Raporlar Belediyece tetkik edil
dikten sonra, bu mütehaaaıalar • 
ra11nda bir müsabaka açılacaktır. 
Müsabaka neticesinde kazanan 
mütehassısa lstanbul planı yapbrı 
lacaktır. 

Şehir brotürü 
Belediye seyyahlara dağıtılmak 

üzere latanbul hakkında bir bro
tür netretmektedir. Bu bro9ürler
den türkçe olanları baaılmı,br. 
Fransızca olarak da 30 bin nüsha 
basılmaktadır. Soııra da lngilizce 
ve almanca olarak basılacaktır. 
Ne9redilen bu bro,ürlerde İstan
bul hakkında mal6matla beraber 
birçok resimler vardır. 

Beyoğlu kanalizasyonu 
Beyoğlu tarafının kanalizasy6-

nuna ait projeler Alman mühen
dis tarafından Belediyeye gönde
rilmittir. Belediye bu projeleri tel 
kik etmektedir. 

Adaları güzellettirme 
Adaları güzellittirme cemiyeti 

son senelerde çalıfAM?Yordu. Ce
miyeti yeniden ihya ebnek üzere 
mUeasiıler dün bir içtima yaparak 
yeni bir program vücude getirmit
ler ve idare heyetini aeçmitlerdir · 
Cemiyetin bankada 20 bin lirası 
vardır. Cemiyet Adada asri deniz 
sporları için muhtelif tesisat yapa
caktır. 

Cemiyetin yeni reisliğine Emin 
Ali B. idare heyetine de Dr. Eıat, 
Nuri ve Cağfer Beyler aeçilmltler 
dir. 

Giydirilen çocuklar 
Darülacezedeki çocuk yuvasın

da bulunan kimsesiz yavrulara 
Kız Muallim Mektebi talebesi yüz 
lerce kat elbise vesaire ha:ııırlamıt
br. Kız muallim Mektebi talebesi, 
hocaları ile birlikte Darülacezeye 
giderek bu elbiseleri çocuklara 
dağıtmıtlardır. 

Poliste 

Fırında yangın 
Evvelki gece Asmahmeııçit'te 

Hahamhanenin iıticarındaki ha
mursuz fırınından yangın çıkmı9, 
tezgah yandığı halde söndürül
mü,tür. 
Sürüden kurbanlık koyunlu 

çalmıtlar 
Şehremininde satılmakta olan 

kurbanlık bir koyun sürüsünden 
6 koyun çalan küçük Hayri ve 
Y abya yakalanmıtlardır, Çaldıkla 
rı koyunlardan üçü istirdat edil
mi9tir. 

--o--
MUbadelede 

M. Andersen 
Muhtelit mübadele komisyonunda 
bitaraf azasından M. Anderaen, 
Bayram tatili dolayısile yarın Ati
na'ya gidecek, bir kaç gün kaldık 
tan sonra dönecektir. 
Son pürüzler de hallediliyor 

Muhtelit Mübadele Komisyonun 
bitaraf azanın hakemliğine hava
le edilmis olan meselelerde veri
len kara;lardan bir kumı dahıt 
dün Türk ve Yunan murahhas he
yetlerine bildirilmi9tir. Bu karar
lar hususi tahıslara ait olup pren
sip ihtilaflarına dair değildir. Bu 
kararlardan birinde Selinik bita
raf mıntakaaında bulunan malla
rın sahiplerine ait olduğuna dair 
Türk murahhas heyetinin noktai 
nazarı kabul edibnittir. 

Bu karara göre evvelce Yunan 
hükumetine ait olup ta 1 ağustos 
1929 tarihinden evvel sahiplerine 
iade edilen Selanik serbest mınta
kasındaki mallara sahipleri tasar
ruf edecek ve bu malları Yunan 
hükumetine geçemiyecektir. 

-<>--

Bir mektep kapatıldı 
Şitli' deki Yeni Mektep, Maarif 

Vekaletinden gelen emir üzerine 
Maarif Müdürlüğünce kapatılmı,. 
tır. 

Hususi olan bu mektep, Maarif 
Vekaleti'nin emirlerine riayet et
memittir. Mektep orta derecede
dir. Mektep kapanınca açıkta 
kalan talebe Maarif Müdürlüğü 
tarafından diğ-zr mekteplere yer
lettirilecektir 

Mahkemelerde I VllAyette 

Hırsız hizmetçi 
Cezaaında e•babı mu

haffefe görüld6 
Necmettin Bey ismindeki efen 

disinin evinde hizmet ederken 35 
Osmanlı ve 7 lngiliz altını ile 80 
gümüt Mecidiye, iki gömlek ve bir 
miktar gümilt takımları çalmak
tan suçlu Hüaeyinin muhakemesi 
dün Birinci Ceza mahkemesinde 
bitirilmittii. 

HU.eyin Efendisinden 60 lira 
alacalı olduğunu, bu parayı alama 
dığı için altınları aldığım, fakat 
bilahare iade ettiğini söy lemittir. 

Muhakeme neticesinde Hüse
yin 3 sene hapse malık6m olmuş, 
fakat suçu itlediği zaman 18 ya
tım bitirmediği için cezası bir se
neye, çaldıklarını polisçe yakalan
madan evvel iade ettiii için de 6 
aya indirilmittir. 

Baroda yeni aza 
Geçen pertembe günü yeniden 

seçilen ve vazifeye batlayan latan 
bul barosu inzibat meclisi dün ilk 
içtim;lını yapmı9br. 

Geç vakte kadar devam eden 
bu içtimada ipkaen intihap edilen 
birinci ve ikinci reislerle iki aza 
yeni azalara eski meclisten kalan 
itlerle yeniden yapılması icap e
den itleri izah etmlttir. Meclis ge 
lecek salıdan itibaren yeniden tan 
zim edilecek baro lavhaıı ile met 
gul olacaktır. 

Küçük sanatlar 
Tabiiyet detiıtlrmek 
talebi kabul edilmiyor 

ANKARA, 4. - Türk vatandqlanna 
tahoiı edilen sanat ve bizınetler hakkın
daki kanunun tatbikatında teredclüde 
düıülmemesi için velı:lletler mümeHill&
rinden mürekkep olarak bıfkil olunan 
komiıyon toplanmalarına devam etmek
temr. 

Komiıyon, yalna tatbikatta intiamı 
tenain için .,....ıar ha:zrrlan.ı. makoadile 
teşkil edildiii cihelle kanunun müphem 
bazı noktalannı tehire kendisinde sala· 
biyet gi)nnemekte, fakat bazı ıınıf sa
nat ve hizmetlerin, lı:anunda teferrüata 
giritilmiYerek muhtelif f'lbeleri bulun
duiu halde bir tek vasıfla mutlak ıu
mte kaydını müphem ııörenık dahiliye 
.,.ekfı)etine bu noktalan telıoıriiz ettiren 
bir f9POI" Yft"JJıeic karar 'ftnnİJtİr. 

V eklletin, bu rapor iizaine bu mad
deleri tavzih ecı- bir talm.tname ha
zırıan-aı ihtiınali kuvvetlidir. Mesela 
kanunda demir ,,e Ôfap aanayii itçilik
leri kaydı tatboikatta pek çok tefsirlere 
meydan '91 eceı. mahiyette ırörülmekte
dir. Buradaki k.yıttan kaba qçilikler an 
laşıJmokta, doiraı-cı ve oymaaların 
iıtiına edı"lnıesi lazım ıreleceii zannı ha-
ııl olmaktadır. • 

E!lıiM imalc:iliği. kaydından da ecnebi 
kadın ve erkek ten:ihanelerinin kapan
ması 18znn geleceği hükmü iatidlil edil
meldedir. Devlet inhiaarma tabi madde
lerin aatıc.ılıfı kaycli da ıümullü aörül
müttiir· Bu mutlak bükme ıröre ecnebi
ler tarafından İfletilen kadehle içki sa
tan lokanta, meyhane, ırazino ve barla
rın da kapanması liznn ırelmektedir. 
Kıunmda 1-ket imalciJlii taarilı edil

miı, ppka hariç bırakı.lınqtır. Beı-e ima 
tatJıanelerinin hanai ımıfa dahil addolu
nacaıiı talirnatn•"M>d., tasrih edilecektir. 
Sinema operatörlerinin, kalorifercilerin 
i.tiına edilecdderi anlqılımıktadır. 

Vekilete verilecek rÇo.. aykJnlıklan 
ıaınamen tenvir eclecelrtir. 

On altı haziranda aanat ve hizmetle
rini terkedCTek bafka it tubımıyolcak 
muhtaç ecnebilerin memleketten gi
leri için kendilerine icabında yardnn • 
dilecektir. Kanundan kurtulmak maksa
dile Türk tabiiyetine ıreçmek istiyenle
rin müracaatları kabul eclilmiyec:elı:tir · 
Son aylarda yapılan bu -" yüzlerce 
miiracaatın ancak temmuzdo tetkikine 
başlanacaktır. 

Sahte l 00 lükler 
Tahkikat mDsbet neticeye 

doğru ilerliyor 
Sahte 100 liralık evraki nakdi

ye meselesine ait tahkikata Emni
yet 2 inci Şubesince büyük bir e
hemmiyetle devam edilmektedir. 
Dün de buı kimselerin ifadeleri
ne müracaat edilmittir. Sıkı bir 
ketumiyet muhafaza edilmekle be 
raber, tahkikatın müsbet neticeye 
doğru ilerlemekte olduğu anlatıl· 
maktadır. 

-o-

Bir Macar edibi gelecek 
Beynelmilel Edebiyat cemiyeti 

azasından Macar edibi M. Alek
aan yakında lstanbula gelerek Hal 
ke · 

Maliye müsteşarı 
Dün Vilayete gelerek 

muavinle görfiştü 
Maliye Müstqarı Ali Rıza Bey, 

Ankara'dan ıpehrimize gelmittir. 
Ali Rıza Bey, dün Defterdarlı

ğa giderek Defterdar Mustafa Bey 
le görütmilftilr. 

İstanbul' da yapılması düfiinü
len yeni tetkillt üzerinde konu
fUlınu~tur. Ali Rıza Bey Bayraın
ertesi Ankara'ya dönecektir. 

Yumurtacılar birliği 
Bazı yumurta tüccarı Vilayete 

müracaat ederek bir yumurtacılar 
birliği te9kili için müsaade iste
mitlerdir. 

Bugün bayram 
Devalr ve mektepler 
pazara kadar tatil •• 
BugÜn Kurban bayr•mmm birinci 

gibıüdür. Mektepler....., daireler pazar 
sabahına kadar tatildir. Bu aene ne hu 
ouıi, ne de reanıi ıekilde Halkevinde 
ve fırkada bayramlaıma yapılmıya· 
caktır. Bugün Dariinafakahlar, ya
nn da Kadınlar Birliği rozet dafrta· 
caklardır. Bayramın üçüncü ırünii 
Kumkapı spor kulübü Halkevinde a· 
zaama bir çay verecektir. İzmir Am• 
rikan kolleji muallimlerinden Ömer 
Refik Bey de Alay t.ıltk:ünde cuma ak 
f&llll bir konaer verecektir. t.tanbul 
Erkek liaesi mezunlan cemiyeti de bu 
alqam M•luhnde bir ırece eflenceai 
tertip etmİftİr. Tıp falr:ülteei 1932 • 33 
atajyerleri de cama alqamı Makaİnı· 
de bocalan terefine bir eflence yapa 
c:aklardır. 

Bayram tatilinden utilade 
Darülfünun falriiltelerile yiiluek 

mekteplere melll1lp üç talebe kafileıi 
dün bayramı geçirmek tbere Buna, 
İzmir ve Bahkeslre ıritmiılerdir. 
Bayramlık mektup ıııe telgraflar 
Bayram münaoebetile son iki giln 

ııarfmda posta müraaeli.b, ldi günle
rin birkaç misli fevkine çdmuıtır. la
tanbul merkez poatahanMine, dün 
Anadolu'nun muhtelif DIAlrke:derine 
gönderilecek mektuplar için, Üzerle
rinde nerelere ait olduğu yazılı kır
mızı kutular konulmuıtu. İki ırün zar 
fmda 300 bini mütecaviz tebrilmame 
gönderildiği tahmin edilmektedir. Bay 
ram münasebetile her tebrilmameye 
birer kuruşluk HDi.llahmer pulu da 
yapqtınlmııtır. Telgrafla yapılan bay 
ram tebrikleri de l 00 bine yakın tah
min edilmektedir. 

Uludağda bayram 
Vali ve belediye reiıi Muhittin Bey 

dün aabah aile.i ve diğer bazı zevalla 
beraber Buraaya gitıni9tir. Vali Bey 
ve yanındaki zeYat bayram tatilini 
Burada ıreçireceklenlir. Bu akf&ID 
heyete i9tirak eden Galatasaray mu
allinılerinden bir ecnebi zat Buraada 
ski hakkında bir konferana verecek
tir. Bu aabah Bunadan Uludağa çıkı· 
lacaktır. Orada muhtelif kıt aporları 
ile meıgul olunacakbr. Heyet pazar 
gÜnÜ Y alo1'a tarikile ıehrimise aYdet 
edecektir. 

Sayfiyede evler 
Zlngal ıtrketl yeni bir 
kolaylık düşüniJgor 

Zingal Orman Şirketinin latan 
bul'da 700 liraya ev yaptıracağı 
haber veriliyordu. Dün bu husus
ta Şirket nezdinde tahkikat icra 
ettik. Verilen izahata göre, tirket, 
filhakika itlettiği ormanlardan 
çıkardığı fazla kerestelerden isti
fade için istiyenlere ucuz evler 
yaptırmıya karar vermittir. Bu ev
ler lstanbulda olmakla berabeı, • ahpp binalar yapılmasına kanuni 
mani b~lun.ınıya~ yer~erde in9a 4:" 
dilecektır. Şirketin mımart 9ube11, 
bu evlerin pllnlarım çizmiftir. 
Mali terait, ayrıca teabit edilecek
tir. Şimdiden tekarrür eden esas
lara göre, yaptırılacak olan evler, 
muhtelif tiplerde olacak ve 700 
liradan 4000 liraya kadar kıymet
te inta edilecektir. 

700 liralık evler, plajlarda, 
4000 liralık binalar da sayfiye ye
terinde yapılacaktır. 

Bu evlerin taksitle mi, pe'in 
para ile mi inta edileceği ayrıca 
kararl8'brılacaktır. 

Sedat Aziz Bey 
Beyoalu kaymakamı Sedat A

ziz Bey bir kaç gilndenberi rahat
sız bulunmaktadır. Hastalıiuım 
daha birkaç gün süreceti de tees
sürle ö~enilmittir. Bu sebeple 
Sedat Bey tedavisi altında bulun
duğu doktorlar tarafından ziyaret 
ten menedilmi9tir. 

Devletin, genç ve kıymetli bir 
unsuru olan Sedat Aziz Beyin tu
tulduğu bu pyam teeaaür ve uzun 
süren hastalıktan çabuk kurtul-

Bir hatıra ve 
Bir mukayeae 

Bugünkü fıkramı eaki bir ha 
ma hasrederek onunla bugün 
smda bir mukayese yapmak ist" 
rum: 

Umumi Harpte memleket 
kunç bir mahrumiyet ve yoksul 
içinde kıvranmakta idi. Halka 
mek vesika ile veriliyordu. Ben 
vakit ihtiyat zabiti idim. Enitt 
Büyükada' da kira ile tuttuğu 
bir evde ümitsiz hasta yatıyor 
Ben, ancak haftada bir eve gele 
liyordum. Birgün hizmetçi kız 
talandığı için ekmeği benim 
makhğım icap etmitti. Büyüka 
fırmı önünde, avucumda para 
iki ekmek almak için yarım s 
beklemittim. Aldığım ekmek, 
sırdan yapılmıt ve teneke sah 
lar içinde pİfİrİlmit kaskatı iki 
mur parçuı idi. Fakat evin ekm 
ihtiyacı, insana, fmn kapısı önü 
de dilenmefe benzeyen bu beki 
meyi mecburi kılıyordu. 

Aylarca, hAtt! bir iki sene şek 
ve çay nedir unutmu9tuk. Bir k 
sene tereyağının kokusu, bizim 
çin "lrem bağı"ndan latan bir r 
yıha kadar efsanevi bir fey olmu 
tu. Hele pirinç, toprak altınd 
çıkan madeni bir madde midi 
yoksa ağaç üzerinde yetitir, ka 
lettarih bir nebat mıdır, bizce ad 
ta unutulmuftu. 

Manevi acılar bertaraf, bu, b 
zim çektiklerimizin yalnız mad 
cepheeiydi. Bizim neslimiz, işt 
böyle bin beladan arta kaim 
:ııavalb bir nesildir. 

Kar gibi beyaz ekmeği beğe 
miyerek fırancalayı hor gören, el 
mumluk elektrik limbasile aydı 
labbnıt odayı karanlık sayan, ak 
deden ho9lanmıyarak bonbon v 
fondana istiğna gösteren bugünk 
bazı gençleri görüyorum da bin 
nefis çekilmit olan mahrumiyet v 
duyu}ınuf olan ıstırapların, insan 
lar için en beliğ konferanslardan 
cilt cllt kitaplardan daha müessi 
olduğu neticesine varıyorum. 

Onun için bu gibi gençlere tav 
aiyem, bizbn maruz olduğumuz k 
hır ve fel&ketlerin hiç birisini gör
memeleri ve fakat bizim içinde 
y9.fAdığımız "Umumi Harp" deni 
len o afet ve musibet devrini dik 
katle okuyarak Yatadıkları bu 
devrin nasıl bir sükUn ve huzur, 
hatta bir refah devri oldu
ğunu hamdan çıkarmamalarıdır. 

Biz, iki devri mukayese ebnek im
klnmı gördük; temennimiz, çocuL 
larımızın bütün ömürlerince böy
le bir mukayese imkanını bulma
malandır. 

Salahaddin ENiS .... --~---, ......... _._. ........... ... 
Temsil akademi§. 
Sahne •ana tına yepyeni 
bir cereyan verecektir 

Maarif Vekaletince merkezi 
Ankarada olmak üzere tiyatro, o
pera ve operet fUbelerini içine a
lacak bir temsil akademisi teşkili
ne dair kanun layihası hazırlandı
ğı yazılmışb. 

Konservatuvar müdürü Yusuf 
Ziya Bey, Temsil Akademisi hak
kında demittir ki: 

- Böyle bir Akademi, memle
ketteki sahne sanatına yepyeni 
bir cereyan verecektir. 

Uzaktan, yakından tiyatro ile 
ali.kadar olanların bu haberi se
vinçle kartılayacaklannda •şüphe 
mi var? 

Maarif Vekaletimiz Temsil A
kademisi te9kil etmek suretile sah 
neyi yükseltmek yolunda ilk res
mi adımı atmıt oluyor. Akademi
nin en büyük faydası sahne için 
yeni elemanlar yetiftirmesi ola-
caktır. · 

Maerlfte 

Pr. M. Malche 
Pr. M. Malche bugün lsv1çreden 

tehrimize gelecektir. 
lzmire giden izciler 

lııkılap lisesi izçilerinden 20 ki
tilik bir ıırup, bayramı geçirmek 
üzere dün lzmir'e gitmişlerdir. 

Maarif 111üstetarı geldi 
Maarif müatetarı Salih Zeki B. 

bayram tatilinden bilistifade şeh
rimize gelmittir. 

Bursa maarif müdürü 
şehrimizde 

Bursa Maarif müdürü fakir B 
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Bugün BAYRAM 
münasebetile 

OPERA'da 

Her türkün görmesi lazım 
muazzam türk opereti: 

Karım Beni 
Aldatırsa! 

-- -~:·cı;. ~ ! •. ; Bugün matinelerden itibaren 
'laksim'de TORK SİNEMASI 

(Sabık Majik) 

Bütün İstanbul halla tarafından aylardanberi bekleni
len senenin en muazzam şaheserini takdim eder: mm tımdı gelecek. 

5 NİSAN 1933 Hizmetçi kız dıtan çıktıktan 
aonra Necip Adil Bey aalonun için
de bir aağa, bir aola aaabt aaabi 
dolatmaia bqlamı9tı. Feriha H. 
kendiaine acaba ne cevap verecek 
ti 1 Anlayor ve hiaaediyordu ki, bu 
kadm kendisini seviyordu. O hal
de? O halde bu kadın evet derse, 
kendlai dünyamn en meaut insam 
olacaktı. Fakat ya hayır dene •• 

saat 11 de fevkalade matine 
2 büyük filin: 

Kurşuna di.zilen kraliça idarehane ı Aalrara cadde•l, 100 No. 
Telcraf ,.dr.l : l•t. Milliyet 
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BUGÜNKÜ HAVA 
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aldıiınuı: mal\ımata a8re bus&n b ...... 
bulutlu, müteha .... a olarak d .... am ed. ... 
ctoktir. 

4-4-933 taYihlnde ha•a tasyda 780 mi· 
limet~e.' en fazla arcaklık S. - u: 4 de
'"ce ıdı. 

ltELE~~ 
Vali Bey 
Dağa çıkıyor 

İstanbul valisi Muhittin Bey Kur 
ban bayramını Uludağda geçir
mek için Bursaya gitti. Başını din
lemek istiyen bir adam için \.Jlu
dağdan daha münasip bir yer yok
tur. Vakıa oraaı timdi bir hayli ao 
ğuktur amına Vali B. i bayramda 
tebrike gelenlerin de aldıkları ta
.vırlar ondan sıcak değildir ya! Ne 
ıse mesele orada değil!.. Benim 
bahsetmek İstediği mcihet tudur: 
Eğtr kar fırtınası falan olmazsa 
birinci defa olarak bir İstanbul va 
!isi dağa, hem de Uludağa çıka
caktır. Spor noktasından, sıhhat, 
noktasından , manzara ve estetik 
noktasından çok nefis bir tey olan 
bu seyahate ben de imrenmedim 
d~ğil! Yalnız ben olsam bu gibi 
yuksek dağlara çıkmadan evvel ls
tanbulda ufak bazı (dağcılık) id
manları yapardım. Mesela Fındık
lı ve Kabataş taraflarındaki dik 
yokuşlarda \ başlıyarak ta Çamlı
ca tepesine kadar çıkardım. Ulu
dağ gibi yerlere tırmanmak için 
Babıali yokuşunu çıkmak kifayet 
etmez .. Bir vali dağa da, bayıra 
da, dereye tepeye de çıkmalıdır. 
Y ":lrnz Uludağ da valilere tavsiye 
echlmeyecek yegane nokta (ıki) 
t~cr~beleridir. Bu spor tehlikeli
dır, ınsanın ayağı kayar , .. 

Bir karga baıı! 
Bilmiyorum hangi kasabada h ... 

kfımet emir vermif. halk adam b:. 
tına bir k~rga başı getirecekmit. 
Arasıra boy le tamimler oluyor. 
Hatırımda kaldığına göre bet altı 
sene evvel lstanbulda da b.. 1 b' t . 

1 
oy e ır 

amım ,rapı mıttı. Fakat sonu pek 
gelmeuı. yalnız bir nokta E _ b var. • 
ger u emir verilen kasaba kalaba
lık ta kırda o kadar karga buluna
mazsa ne yapılacak M l' ı 
Kontenjan listesin; d ~ ·)~ ya· 
kanarya bile dahil d .. eldg~ arga 

egı ır. 

Taksim m~ydanı 
çöküyor mu? 

fAradsıraTböyie laflar çıkar Bu 
seer e ak' "' sım meydanının çök-
meye batladığından bahsed· 
l~r. Ben kendimi bildim bileli ıt:'k 
sı.m .meyd<:\nı değitmit de "'ld' 
Şımd .. tü gı ır . 

. ~ us ne apartıman yapılınca 
mı çokecek?. Bu çöküntü . . 
tudur: rıvayetı 

O~aya. apartıman yaptıranlar 
vaktıle kıralar yüksek 'k ' 
mı• v d"k .. kl ı en yaptır

T e o tu eri paranın faizini 

Bu dütünce kalbini töyle bir 
burktu. Kendi kendine: , 

- Ben kırk Yatındayım, diyor-
du, fakat hala on sekiz Yatındaki 
insanlar gibi heyecan duyuyorum. 

Aynanın önünde durdu. Şöyle 
bir kendine baktı. Hala genç görü 
nUyordu. Ve ya,amı9 bir adamın 
edindiği faydalı tecrübelerle kim
disini hiç olmazsa bu noktadan da 
ba,kalarma faik görüyordu. 

Aradaki kapı açıldı ve Feriha 
her zamankinden daha güzel, da
ha taze ve endamlı, yüzü gülerek 
içeriye girdi. Bu ince yüzde bu te
beaaüm bir alemdi. 

Necip Adil Bey kadını selamla
dı ve sesine daha kuvvet vermeğe 
çalıtarak: 

- Hanımefendi, dedi, dün ak. 
tam Nejat Beylerin davetinde İ· 
ken sizinle bugün glSriltmek iste
diğimi söyledim. Çünkü söylemek 
istediğim ,eyi ıize orada aôyliye
mezdim. 

Genç kadın cevap vermeden iri 
siyah gözlerini Necip Adilin gözle 
rine dikti. Bu bakıt Necibin kalbi
ne yakan bir ok gibi değdi. Belki 
onun için, daha fazla mukaddi
meye lüzum görmedi, ve anlattı: 

- Feriha H. belki bugün niçin 
aizi ziyaret etmek istediğimizi an
ladınız. Sizinle ilk defa altı ay olu 
yor ki tanıttım. O günden beri si
ze kartı olan hissimin ne olduğu
nu bilirsiniz. Gerçi ben de haya. 
bmda birçok maceralar geçirdim. 
Fakat hiç bir kadım sizin kadar 
sevmif değilim. Kimse ile evlen
mek aklıma bile gelmem.itti. Siz 
hayatımın bütün istikametini de
ti,tirebilirainiz. Belki sizden yaf
lıyım. Lakin karşınızda oldukça 
kendimi daha genç hissediyorum. 
Feriha Hanım, bu sözüme ne tattı 
nız, ne de kızdınız değil mi? Ü
mit edebilir miyim? 

Böyle açık bir ifade kartıunda 
ters cevap almak ihtimalile durak
ladı. Fakat genç kadın yava, ve o
turaklı bir sesle cevap verdi. 

- Ne hayret ettim, ne kızdım. / 
Hatta bana böyle bir teklifte bulu
nacağınızı kuvvetle tahmin edi
yordum. Onun için de size ne ce
vap vermek lazım geleceğini dütii 
nüyordum. Yalnız bir teY var. 

- Ne gibi? 
Genç kadın gözlerini çevirdi: 

- Siz benim mazimi biliyor mu 
sunuz? 

- Bir defa evlenmit olduğunu
zu ve timdi dul bulunduğunuzu hl 
liyorum. 

- Evet, yirmi yaşındayken ev-

MEÇHUL ADAM 
Charles F arrell ve 

Joan Bennett 
tarafından ve 

Pat ve Patason avc· 
[1616] 

lenmittim. Hiç sevmediğim bir a
damdı. Ceberuttu. Hatta bo,anma 
ğı düşünüyordum. Fakat bir oto
mobil kazasında öldü. Bunu her
kes biliyor. Yalnız bilinmiyen bir 
tey var ki, ben ondan bahsetmek 
istiyorum. Kocamın ölümünden i
ki sene sonra, bir adamla tanıttım 
ve kendisini sevdim. Siz bunu bil
mezsiniz. 

Necip Adil sapsarı kesildi. Keke 
ledi: 

- Galiba böyle bir şey kulağı
ma çalındı. Fakat güzel kadınlara 
kartı öyle kolayca iftiralar uydu
rurlar ki .. 

Lakin Feriha bunun hakikat ol
duğunu söylüyordu. 

Necip Adil: 
- Çok mu sevmittiniz? diye 

sordu. 
- Evet, ve iki buçuk sene bera 

her ya,adık. 
- Niçin evlenmediniz?. 
Evet, niçin evlenmemitlerdi? 

Genç kadın, onu sorma tarzında 
kolu ile havada genİf bir kavis yap 
tı. 

- Sonra ayrıldınız mı?· 
- Evet bir aene oluyor. O va-

, d' kitten beri bir daha görme ım. 
- Mazi, birtey ifade etmez. Ye 

ter ki siz benimle evlenıneğe razı 
olunuz. 

- Beni bırakınız, birkaç gün 
<lü9üneyim. 

Birkaç gün Necip Adil, ne yapa 
cağını tatırmıt vaziyetteydi. ~ca
ha kadın muvafakat edecek mı, et 
miyecek mi?. 
Kadın da fÖyle dütünüyordu: 
- Ne olur bu adamla evlenir-, . 

5em ne cıkar?. Bir defa zengın ... 
Sonra b~ni aeviyor. Herhalde mes 
ut etmeğe çahtacağına tiiphe yok. 
Muvafakat etmek iyi bir tey ola-
cak .. 

Birkaç gün sonra bu ıöz verildi. 
Artık Necip Adil ile Feriha düiün 
güniinü teshil etınitlerdi. Ve dai
ma beraber gezmeğe çıkıyorlardı. 

Hatta birgün Adada, bir otel 
traçasında yemek yiyorlardı. Etraf 
taki masalarda birkaç müşteri da 
ha vardı. Akşama doğru masalar 
kalabalıklatb. 

Genç kadm aararmıştı. Hatta 
Necip Adil hunun farkına vardı: 

- Ne var,, ütüdUn mü? dedi. 
- Evet, ü•Udüm, artık gidelim. 
Derhal lstanbula döndüler ve 

Feriha ayrılırk-ı gene eskisi gibi 

San'atkarlanmızın ainemacılıktakl mu 
vaffakiyetleri ni sönnek ve candan al

kıtlamak için her halde: 
Ş 1 K sinemasına 

l'idiniz ve bu film i görünüz. 
[16~3] 

Mümessilesi: Sinema aleminin kraliçası: 
P O L A N E G R 1 

Seıınslar: saat 1 - 2 d.5 - 4.45 - 6.45, suvare 9,45 
(1618) 

Bayram münasebetil~ Sinema•ının 
ihııar edip bugün matinelerden i: ibaren iraesine batlayacık 

CE u YILDIZI 
Fransızca sözlü ve şarkılı muazzam filmidir. 
Mnmeumeri Cl ıARLES DE ROCHEFORT • KAISSA ROBBA ve JEAN TOULOUT 

ZENGİN lLA VELERi: GECELEYiN VENEDİK: Nuranur tenviratı, man~olin ve gitaralar tara
it.lvan tarkıları ile mutantan bir film ile en son FOX DÜNYA HAV ADİSLERI 

~ Bugün matine saat 11 de başlar. (1612) 

B.iyramoa herkes gü.me, - eğlenmek· sev nmek ister, onun .çın bubn İs<a ı. bu . 

E L H A M R A Sineıoasına koşacak: 

M' ALEK MiLYONER 
insanı kahkahalardan bayıltı cak olan Fransızca söılli büy6k film. Zevkle - Nete ile memnuniyetle 

ıeyredecektir. Filme il!v : fpekfilm stuıhosunda ye:ıi çevrilen Tnrkçe sllzln • uıılı • fark.ılı 

KARAGÖZ: Ç İ F T E C A D 1 L A R 
Oynatan: Darfllbedayiden H A Z 1 M 

Cuma VP c .. martesl "ll"'f'ri cıı•t 11 ılp t•nTilAtl• halk matine'eri. 

hugun &aat 1 matiaeainden itiaaren lYı ~ L .t:. l{ Sinemasında 
Filmcilik • nayilnln harikası - senenin en muazzam filmi: 

DEVLERİ SEM 
M;~~~n!~fctz4 CLARK GABLE - CONRAD NAGEL -

WALACEBERY.DROTYJORDAN 
fransızca ıiS:ı:lüdiir, Frm ~ ilav D inya havadisleri gazetesi. Per~embe - Cuma ye cumartesi 

g!l~le ·i ~aat 11 te - ııllfth ıra Fne vardır. [161 4] 

samimi ve açık, fikrini söyledi: 
- Necip, dedi, ben sana doğru 

söylemedim. Ben ne ütüdüm, ne 
bir tey .. Fakat onu tekrar gördüm. 
O, iki buçuk sene benimle 1yaşa
yan adam, Adada, otelin traçasın
daydı. Siz bir aralık dışarı çıktığı
nız zaman, benimle görüttü. Ben 
hala onu seviyorum ve onunla kal
mak İstiyorum. 

Bu akıamdan itibaren 

OPERA Sİ EMASI 
En müthlt ve tüyler ürpertici filmi ve 

Fritz Lang'ın lbda1 olan 

DUSSELDORF 
Yarın alqam G L O R Y A' da iLK DEFA 

Huauai bir sevimliliği haiz zengin ve muht"f"lll bir plıeaer VAMPİRİ P R E N S E S S T R O G O F F 
LAWRENCE TIBBETT ve GRACE MOORE (Metropolitan Operadan) 

ve ADOLPHE MENJOU ' nun temsilleri. 
Metro Goldvin Mayer mamulatı olup dimağınızda laıtiyen unutamıyaca· 

iınız hatiralar habralar bırakacaktır. , 
Hıtli hazrrcla A1 .KAPONE 'nTn muvaffa~ 

[1617]--

Tam•m~n franaızca •Ödil f':lheaerhıl gösteriyor. [1619] 

FOTO ETEM 
Muhterem mütterilerinin bayram- r 

lstanb~~r::k~:~~!~~esi. Cağal- 1 En eğlenceli seyahatler 

I 
Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Gahtada Ünyon Hanında Kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınıı. 

oğluyokuıu ve en kıymetli eşyalar 
alacağız sanınıtlardı. Şimdi irat- 1 • d• 
lar düttü. iki sene sonra da yeni Siz erın ır. 
binaların vergi muafiyeti müddeti D 
bitecek. işte çöküntü o zaman mal Fener bahçe Eşya riyangosu 
sahiplerinde başlıyacaktır. Mey
danda değil. 

FELEK 

Sattl: Milli •por Zeki Riza mağaza•• ve Milyon giıeleri 
ll'ill) 

Türkiyede hilafaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 

1489 

Milliıtt'ln «.cu JCmarıı: 69 . 

--.M~A~K~E~D O N·/Y A 
idi. Ve Asalı Beyin Cemal Beyle çok 
eskiden doat olduklarnu bütün Drama· 
lılar bilirlerdi. 

lu iki ıamdan, bir Karadağ tabanca
sı ve yaldızlı kılıfa sokulmuı koca
man bir Kuran vardı. 

O zaman ortadaki fU sözleri SÖZ· 
ledi: 

saade edemiyor. 
Ya bu camiayı muasır Avrupa idıoJ4 

ıekillerile YllJ8.tmak, yahut ta bat~ 
batka medeniyetlerin topraklanıııı~1 

taksim etmesine ve bizi bir koyun ıil' 

muhaverenin anlll§ılanuyan yalnı7 1 :. 
ıırJı yeri vardı: \1 uç 

1 - Müfettiılik Erkiıu Harbiyeoine 
memur Binbatı Enver Beyin ihtilil ce
miyetini ıahsi ihtiraalarına alet etmeğ• 
çalıfm&&L 

2 - Selanikteki Merkez kumandanı 
Nazım Beyin cemiyet mensuplan tara
fından tehlikeli bir dütman addedilmesi, 

3 - Talat Bey ana baba bir kardet
lerini sevdiğinden bahseylemiıti. Acaba 
ce iytte sevilır.iyen üvey kardeıler de 
rr...i vardı? 

Acaba Kol ağası Enver Beyin naad 
bir takım ihtiraslar peıinde koıtıığunu 
tahmin ediyordu. Ve bu Merkez kuman 
danı Niı.zım Bey niçin bir tehl:keli düı
man zannediliyordu? 

ilin, Polttlka ve Kan .. 

Mü•İlifi ı Nizamettia Nazif 
........ , ... 1) ................... , ........... . 

O ıriin alqam üzeri Seli.Dik iatuyo
nundan .. ç~ yolculardan birini c..._ı 
Bey buyük bir aevinçle kucaklıyarak 
"."rıdamııtı. Bu yolcu Cemal Beyle bir
lılde "Gnuıt Otel" e i+-:. 
m • . . b. tik s ....... alqam ye
egı~ ır te Y~lerdi. Sonra Olim

poı ııneına.amın on il ne L- ..ı_ - bir 
·ti· - ayak 

s~zın aı yapmışlar Ye oradan bindikleri 
bır araba Moloz Boyundan, 
Vllf yalılara doğru yollarumıb:vaı ya. 

Acaba iki üç giindenberi Arkad lan 
ile yaptığı münakataiardan siniri.,,'.( bo.. 
zulmu!tu da, Cemal Bey bu sece eski bir 
doı.tu ıl~ ~erd. hangi bir sizli evde eğlen. 
mege mı gı ıyordu? 

Eski dostu dedik.. Evet, Cemal Be
yin saatlerdenberi yanından ayn)maıhjı 
bu adam, Drama etrafmclan APh 

Çok tecrübe edllrniJtir. "Yat bonuu" 
en ııerıitn ainirler üzerinde bile bir mor· 
fin teairi yapar. Uylruauz kala kala uy
kuıu:ıluğa alıımq en sedikli nöbetçi ne
ferler bir yat boruaıınun dimağı earar 
dumanı ıribi aaran ahmıgini iıittikleri 
zaman esnmnekten kendilerini alamaz· 
lar. 

lıte civardan böyle bir yat boruau se 
liyordu. Yakınlarda bir kışla mı vardı 
ne .. 

Zifiri bir karanlık içinde iki üç adam 
çok :ıayİf bir ıeale fısıdll§ıyorlardı. 

Çakılan bir kibrit yarı yanmq bir mu 
mu tutuıturduğu mman bu karanlık yer 
de kı~~ı cübbeler,giymiı, kafalarına kır 
mızı kulalılar geçinniı, üç kiti belirdi 
~';'~ardan biri mumları yakıyor, diğer 
ikiaı a)'llkta duruyordu. 

°:varlard8: siyah ı>erdeler vardı. Tav 
şan anı reqmde bir örtü ile örtül .. 
uzunca bir muaıua Ü.tünde beı ~~ 

Mumların hepsi yanınca, üç adam 
masanın bir dılı hiza11nda dizili du
ran üç iskemleye oturdular. 

Ne bir harekette bulunuyorlar 
ne de tek kelime konuıuyorlardı. y aİ 
ruz ~ıı:mızı külôhlann üstünde açıl
ını! ~kı yuvarlak delikten bakan göz 
le!'ının ıeae v.e kelimeye ihtiyaç hisset 
mıyen canlı ıfadeleri vardı galiba ki 
ortadaki evvela aağındakinin gözleri 
ne baktı, aonra aolundakini dürttü. 
Bunun tam arkaıında duvardan bir 
ursan sarkıyordu. Onu tuttu, çekti. 
. Üç dört dakika ıükıin içinde seç· 

tı. Sonra yavaş yava, yürüyen iki a-
damın ayaklarından çıkan hafif bir 
sürültü ititildi ve açılan kapıdan ev· 
veli sırtı gözüken bir zabit ve gözle
ri beyaz bir mendille bağlı kıranta 
bir sivil girdi. 

Bu zabit Kol ağası Cemal Beydi. 
Kırınızı cübb~Jcri İçinde birer engizi
tör aes8i?.li;Ti ile oturan üç adama: 

- Biraderlerim ... dedi . Ben de
lalet ediyorum; o ar;u ediyor. 

- Namzet! Kendinde bu cesareti 
bulabiliyor musun ? Son defa diiıün. 

- Evet .. 
Kıranta bıyıklı adam bu cevabı ve

rince Cemal Bey, gözlerini bağlıyan 
mendili çözdü. Dıramah Agah Bey 
birden bire sözüne çarpan hu sarip 
manzara kal'§ısında irkilmeden dura· 
bildi. Hatta daha azimkar bir tavır
la: 

- Evet .. · diye tekraladı . ken
diınde sonuna kadar dayanabilecek 
cesareti buluyorum. 

- Öyle ise arkadaş dinle. 
Bunun Üzerine soldaki adam, aya

ğa kalkb ve ateıli ateıli fU kısık hita• 
beyi irat etti: 

- Vatandatl Memleket inkıraz 
uçurumunun ucuna kadar gelmittir. 
Bu günkü ıerait içinde atılacak her 
adım bizi bu uçuruma götürecektir. 
Bu vatanın kurtulması lazımdır. Oı· 
manidar hür yaıamak için yaradıl· 
mışlardır. Bu medeniyet asrında Av
rupa, söbefinde iptidai tartlara tabi 
bir içtimai zümrenin yafamasına mü-

. ... h ı· . . 1 ·" rusu a me getırmeame razı o JIJ • 
mecburiyetindeyiz. Hür olmak ıiafl; 
le ortaya ablanlarm safına gir"'" 11 
arzusunu göstennıpın. Vatandat, b 
her münevverin hakkıdır. Yalnız, tıl' 
nu unutma ki, yatamak için cani•~· 

ıo•· ru fedaya karar verenler en ufak • 
yaneti bile affedemezler. iyi d~t"Ü
Osmanlı Terakki ve ittihat Cenı•Y8 

nin bütün emirlerine, tesadüf edeb~~ 
ceğin her müıküle rafmen itaat • 
bilecek misin? 

- Evet .. 
- Öyleyse arkadat yaklaı 1 11• 

Agah Bey masaya yaklaıınca 01ııı· 
ran iki kırmızı cüppeli de ayağa kıl• J<İ 
tılar. Reis olduğu anlaşılan orta • 
Cemal Beye hitap etti: İJ'e 

- Arkadaş! Namzedin ıözle< 
itimat edebilir miyiz? 

- Evet arkadaı! r) 
(DevaJJll va 



- MiLLiYET ÇARŞAMBA 

lil ·~----~~ı 
Yenı· aletlere 1 1 Karilere cevaplar 11 Ba günkü program 

• • ISTANBUL, 1200 m. 

G•• t l brahim Kiimil Beye: 18 - 18,45: Muzaffer Bey. ore an en Ahi,,.,,lx haaoaa ve uzak ....kezleri 18,48 - 20: Orkestra. 
Bnudan bir kaç aene evvel ek

ranlı yüksek tekerrür lambaaile 
ınücehhez alıcı aletler imli edildi
ğinde artık yüksek ve uzun anten
lere ihtiyaç kalmıyacağı zannolu
nıyordu. Hatta uzun anten daha 
fena netice verir ve ayırmak kabi
liyetini azaltırdı. 

Oç etajlı tema üzerinde göriile~ 
bir aletin vaaati derece kuvvetteki 
istasyonları bir kaç metrelik bir 
anten ile ala bilmesi mümkündü. 
(Burada 2 ekrenli lamba vardır). 

Süper eterodin, ki daha büyük 
YÜkaeltme k udretini havidir, üç e
tajlı bir aletten daha kısa bir an.
ten ile çlıfmaınası icap ederdi. Hiç 
olmaz ise amatörler temalardan 
bunun böyle olduğuna hükmeder
ler. Halbuki bu aletlerdeki hususi 
bir tertibat bunun aksi neticesini 
vermektedir. 
Diğer taraftan - her hangi bir 

ınakine ile - pek kısa bir anten 
ile çalıtmanm doğru olup olmadı-. 
ğı meselesi büyük radyo fen ale~ı 
ni metgul ediyor .. Tabii ufac~.~ır 
telin ucunu kalorıfer radyatörune 
bağlamayı her amatör tercih eder. 
Fakat bununla en alçak gönüllü 
bir alet ile de tam netice alınamaz, 
Uzak ve hafif merkezler bulunmaz 

Buna bir amatör tahammül ede
tnez. Herkez aletinde azami has
sasiyet istemesi pek tabitdir. 

Evin üzerindeki anten yüzde 50 
den fazla hassas olur. Oda içinde
ki anten her zaman daha alçak ve 
kapalı yerde bulunduğu için dal
gaları daha güç cezbeder. Elektrik 
dalgaları, anten ne kadar yüksek 
olursa, o kadar daha kolay alınrr 
Sonra her halde evin dı,ındaki bir 
anten tacizattan daha az mütesair 
olur. Çünkü yüksekteki anten elek
trik teıisatından uzak ve o esnada 
harekette olan her hangi bir elek
trik aletinin terrarelerine o kadar 
tnaruz kalmaz. Anten inifleri ya
nında telefon teıiıfatı bulunması 
İyi değildir. 

Bir aletin her oda antenile mü· 
kemmel çalıtacağım iddia eden 
radyo aabcısına inanılmamalıdır. 

Oda antenile 20 iıtaıyon alan 
bir alet yüksek ile 50 istaıyon bu
lı.ır. Ancak tehir haricinde bir oda 
llrıteni daha iyi netice verir. 

Anten kaç metro olmalı? 
Antenin ne boyda olacağı bir 

Çok kimseleri diitilndiirür. Reak
siyonlu aletler 10 metrelik evin da
tnın> atkın bir anten kafi gelir. Ye
ni sistem tek döğme ile çalı ... n a
letlere ise 25 metrelik yüksek bir 
anten zaruridir. Fazla uzun gelirse 
anten ile alet arasına bir kısaltma 
sa b it k ondansatörü konulmalı. 

Süper alete nasıl anten uyar 

Son moda süper aletlere de tam 
~5 metrelik bir anten kurulmalıdır. 
liatta Tramvay veya kuvvetli bir 

tnotorun bulunmadığı bir semte 
35 metre uzun anten iyi it görür. 

alahileu bir alet oı.-Jda beraber maatt&- 20 - 20,45: Hamiyet Hanım. 
uaüf 3 etajh olduğu için ve bandfiltar 20,411 • 21,30: Mahmure Hanım. 
elenilen iatuyonlan ayıınna aletini ihtiva 21,30 - 22,30: Orkeıtra, Ajana boroa, 
etme<1i4inden dal&'alan yakın iatuyon- aaat ayarı. 
lan ayıramııa. Bu alet 931 aenesinde DMW- ANKARA, 1638 m. 
cut merkazlw içhı yapılan bir alettir. 12.30 : An!nrapalaatan 
Uğultulu aada plifi ele merkezlerin 18. : Riyıuecicümhur Aarmonik or-

ya.kın bulunup aynlınamıııındaıı vuku& keıtraaı: Auber OuvertureLamuette de 
portici. Balleron Danı Boınaique orkeat

&'efolanı.ul'un uğultuauna laamen ııoo ra refakatinde keman konaeri(Ekrem 
kilovat kuvvetli ve 1190 metreli Lükıeıı- Zeki B. tarafından) 
bur& merkezile binıa üıtilndelıi telalz 18.40 : Gramofon. 
telııral iıtaayonu ıebep oluyor. 19.15 : Dana muıikiai. 

Aletinizde dalgaları ayırmağa yardnn 20.10 : Ajans haberleri Ye ban raporu. 

eden solda bir düğme vardır. Birbirine V ~~';.fa~~~~ ;'"lak. 
18

, Ruhi musi
kantan merkezleri ancak bu cl.1fme ile ki. l9J:S: Haberler • Kahve konaeri. 
ıeai mümkün olduğu kadar hafifletme- 21.20: Konaervatuvardan naklen kliıik 
nizle ayıra bilirıiniz. 

Tabü pek uzak iatasyonlar bu auretle konser (Donkowıky, Kamiensky, Hay
büsbütün kayboldııklanndan aynhrken dn) . 23.15: Dana plaklan. 23.35: Eıp&-
dinlenmez bir hile gelir. ranto deni. 24: Dana musikisi. 

Mr. Mazarak ile bizııat muhabere ede- BUDAPEŞTE, 550 m. 
eeğimden, yolda bozulmamııaı için fotoğ 18.35: Budapefte konaer takımı. 20.35: 
rafları &'öndermemenizi rica ve bu veaile Şarkılar {Mel. A. Stranaky). 21: Konfe
ile tetekkürler ederim efendim. rana. 21.20: Gerlady'nin "Sevmek'' iıim

li piyeıi. 22.55: Sigan muıikiai. 23.35: 
T. M. Viyolensel ve piyano konseri {Beetho

ven, Dobnanyi). Sonra Sigan musikisi. 
ViYANA, 517 m. 

Ata Beye: 
Abizeniz fena bir fabrikanın malı d&

fildir. 15 metreden 150 metreye kadar 
dalgalardaki iıtaayonlan da müaait ha
valarda alması liznndır. Bu mevıimi &
sasen kısa dalgalar beğenmez. En müaa
İt yaz ve son bahardır. Bu mevaimde de 
yükıek ve orta dalgalar fazla parazitle 
alındığından kısalar ile çalıımayı tercih 
ediniz. 

Ayar meselesine gelince her maki,.... 
deki İf'll"et edilen dalgalar &'Österildiğ:i 
neticeyi vennez. Dalga ifaretl<ri her 
yerde birdir. Bük:ret 394 te çılanaaı la
zım iken kaç numara fark ile bulunuyor
sa diğerleri de bu niıbet farkile bulun
maaı li.zıındır. Arzu ederseniz bu aletle
rin buradaki acenteai bulunan müessese
ye müracaat ederek tam numaralan 
teıbit ettiriniz. istediğiniz istaıyon cet
veli poıta ile tarafınıza gönderilmek ü-
zere adresinizi bildirirıiniz.. 

M. Rooıevelt ve radyo 
Amerika reisicüınhuru Mr. Rooıeve!t 

radyo tirketleri müdürlerine radyoda ay
da bir kaç konferans vermek iıtediğini 
ıöylemiıtlr. Her ay vereceği 2 konferans 
bütün Amerika radyolan tarafından nak
ledilecektir. 

Şarkta kuvvetli 
merkezler 

Şarkta bulunan radyo iıtaıyonlannın 
anten kudretleri 7,8 kilovab seçmemek
tedir. Kudretlerini yükseltecek olan ilk 
merkezler Franıız müıtemleki.tmdaki-
lerdir. ı 

Her zaman iyi havalarda dinleyebil.,. 
ceğimiz Cezair postasının 75 kilovat ola
cak, Tunus'ta çalıtan ve hariçten ititmek 
mümkün ohnayan Rahat 60 kilovata 
yükıeltilecek. 

Faa'ta ·50 kilovatlık yeni bir istaayon ı 
imi.li mukarrerdir. 
Aynı zamanda Mıur hükumeti de yeni ı 

kuvvetli bir merkezin teaiasine teıebbüs 
etmiı, bu buıusta muhtelif Avrupa mü
eaaeselerile mubaberatta bulunmuıtur. 

Kudüa'te Siyon.Ut tetkilitı tarafından 
50 metrelik bir merkez faaliyete getiril
miı ve n~riyat icra etmektedir. 

Königsvuster hauzen'in 
l•tirahat i9aret i 

Rcicbtag'ın yanmasile yeni Alman 
meclisi Potsdan'ın en büyük kiliseai olan 
Nikolai kilisesinde toplanmııtı. Bu kili
ıenin kubbesinde büyük bir saat vardır 
ve her zaman saat batında {Ob immer 
treu und redlichkeit) iamindeki }Ariayı 
çalar. 

Mecliıin burada toplantısına bir ha
tıra olmak üzere Kömig vus terhauzen 
merkezinde iıtirabatlerde bu }Arkı hu
susi bir aletle çalınmaktadır. 

18: Plak. 19.10: Konuımalar. 19.55: 
Norveç baklanda konferans ve Norveç 
muaikiıi. (piyano refakatile). 20.45: 
Halk konseri (Offenbach, Y. Strauu, 
Lehar, Kalman). 21.50: "Goluvalılar 
boynuzlan,, isimli skeç. 23.30: Şarkılı 
caz. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
20: Haberler. - Plak. 

24.05 Dana muıikiıi. 
PRAG, 487 m. 

21.35: Piyea. 

17.15: Bruno'c!an: Konser. 18: Konuı
malar. 19.35: Almanca netriyat. 20.15: 
Bando mrzıka. 21.40: Piyano ile Çek so
natları. 
ZORIH, 459 m. 

21.35: "Kahramanca kaçış" isimli mo
nolog. 
LEIPZIG, 989 m. 

23.35: Peter Comellua'un flll"kılann

dan hazılan {Plak ile). 
EOKREŞ, 394 m. 

13: Plak. 18: Radyo orkestraaı. 19.111: 
Keza. 21: Saksofon solo, 21.45: Keman 
ıonatlan. 22.15: Piyano konseri (Bach -
Liızt, Gluck - Brahams, Saint - Saina) · 
BRESLAU, 325 m. 

18.45: Mendelsobn'un eserlerinden f""° 
la ve muıikl parçaları. 20.35: Königa
berg' den: Danı musikisi. 22: Mozart'm 
eserlerinden. 23.35: Berllnden: Dana 
musikisi. 

E•erlerl ölmeyea 
beıtekArlar 

Her zaman operalan Avrupa radyoları ... 
da i§idilen meshur O'lera bestekarı 

ANTONIO ROSSINl 

ltalyan ı.avicreainde 

Eskice sistem aletlerde dalgaları 
Yakın istasyonları karıftırmamala
rı için kısaca bir anten ile çalı,tı. 
rıhp daha az istasyon bularak te
llıiz dinlemek tercih edilmelidir. 

Turgut MITHAT 
-~ım• -~·•·--te-•w ___ _ ltalyan lsviçresinde de yeni bir 

merkez hali imalde idi. Haber al
dığımıza göre 1 nisan 933 tarihin
de stüdyosu Lugano' da bulunan 
"Radyo - Tesain" diye söze bllflı· 
yacak T essin merkezi 1 nisanda 
ne,riyata bathyacaktır. ltalyanca 
konutulacak bu merkezin dalga 
ve kudreti henÜ2 bilinmemektedir 

'•ş m6hendi• Scbaef
fer'in ölüml 

liitlercilerin iktidar mevküne ıel· 
~esile Reich radyolarının baş mühe~ 
:••i Dr. lnj Schaeffer'in vazifeaine nı 
1.tet verilmitti. Berlin mürsilesinin 

~t\tıında baı mühendise mahsus daire
• ikamet eden Schaeffer halefi ta

>iıı. edilinceye kadar vazifesinin ba
ltııda bulunmakta idi. Dr. Schaeffer 
"°'-:ıifetinaı ve herkeıçe sevilen bir 
~l.t İdi. Birkaç gün evvel bir aabab 
~""cesile birlikte hanesinde ölmüt ola 
~it bulunmu§tur. Ölümün tekli Üze
f ilde tetkikat yapılmaktadır. Scbaf
~~ llsri radyo istaayonundaki tekem. 
t lılii temin ve icat eden büyük bir mü 
•feh-· "d" -.uın ı ı. 

'1oskovada 500 ki
lovatlık merkez 

d;; l\toıkova'da 500 kilovat kudretli ve 
luh~anın en kuvvetli merkezinin imiI o
;cağ_ını karilerimize bilclirmİftik. 

'" ~Jder merkezi ao':': !!'ünlerde Al
•i~; ta. da kapatılan komunııt &'&Zetcle-

ll n terine kaim olacağı haber veriliyor. 
' - ".;'dan maada 50 metrelik Moıkova 
~alga poıtasının bütün neşriyatı a
~•op ca olmu, ve Alman komünistlerine 1 

llu-l:llnda yapıyor. 
~•i;-nua merkezlerinin bu ıı:ıalı.iyette 

1.~d., t~~ .. bulunacakları 12 mart tari
tıı , ~ Ul:ün Rus merkezlerile ilan edil
l-4 J..i •lmanya'clan itidilmiıtir. Notri
~o. kov r, arzuları ola:-: dinleyicilerin 
~l'. tı. Ya vazrnaJarı taYsiye edilmis~ 

Avu•turyada milli marı ' 
Viyana radyosu idare mecliai 2 hafta 

evvelki bir toplantıda milli marıın yal
nız resmi &'Ünlerde çalınmasını karar ve- 1 
rilmitti. Bu karara halk itiraz etmiı ve 
marşın hergün çalınması arzuıunu ıirk ... 
te bildinniıtir. Bunun üzerine geçen çar
fanba aktamından itibaren Viyana llaf
riyatı hitamında bir pli.k ile Avusturya 
marfı çalmmağa baılamııhr. 

Radyo çokluğa! •• 
Dünyanın her tarafmda radyo- ı 

nun çoğaldığı bu zamanda hali 
1 

radyonun bulunmadığı memle- • 
ketler çoktur. Mesela Hindi-Çini
de 21 ,372,000 nüfus olduğu halde 
659 adet radyo aleti bulunmakta 
ve üç milyonlu Madagaskarda 73 
radyo aleti, Filiatinde radyo alet
leri74 dü geçmiyor, Liibnanda da 
181 ahize kullanan vardır. • 

Harp malulleri ve 
radyo 1 

s 

Haftanın 
Filmleri 
Artistik: Cenup yıldızı • 

• Franaızca • 
Elhamra: Malek milyoner • 

• Fransızca • 
Türk (Eski Majik): Kurtuna di

zilen Kraliçe - İngilizce • 
Glorya: Prenses Strogof • 

• lngilizce • 
Melek: Sema devleri • 

• lngilizce • 
Opera: Diiaseldorf vampiri • 

• Fransızca -

Bu hafta bayram olması dolayısile 
sinemalarımız kuvvetli fihnler koy
muılardır. Bu haftanın filmleri ara
aında {Sema devleri) gibi bava harbi 
filmi, {Düsseldorf vampiri) gibi cina
yet ve polis filmi, { Malek milyoner) 
gibi komik filmler olduğu gibi ( Ce
nup yıldızı) ve {Kurıuna dizilen Kra
liçe) gibi macera ve aık filmleri ve 
{Prenıea Strogof) gibi ıarkılı film 
vardır. 

A rtlstlk •ta 

Cenup Ydd1zı 
(Fransızca) 

Oynıyanlıır: Charleı Rochefort, 
Jean Toulout, Kaissa Robba. 

Çöl manzaraları zengin bir mace .. 
ra filmidir. Çölde bir efsane yaıatan 
{Cenup yıldızı) nı görmeğe giden bir 
profesör ile kızının aergüze~tlerini 
anlatır. 

Elhamra'da 

Male Milyoner 
{Fransızca) 

Oynıyan: meıhur komik Buıter Ke
aton, Anita Page. 

Komik {Malek) i hepimiz tanırız. 
Elhamranm bu haftaki filmi, bu ko
miğin A vrupada beğenilmit eserlerin
dendir. 

Bu filmde {Malek) biç bir İ§e yara
maz bir adamdır. Ve bir takım aerae
rileri himaye etmektedir. 

Film, güldürmek için yapılmıt ve 
muvaffak olmuıtur. 

Bundan hatka Elhamra sineması bu 
hafta {Hazım) m yeni çevirdiği di
ğer bir Karagöz filmini de ilave ola 
rak gö'atermektedir. 
TUrk (eski Malik) 

Kurıuna dizlien kraliçe 
( lngilizce) 

Oynıyan: (Pola Negri). 
Senelerdenberi Ekrandan çekildi

ğini zannettiğimiz (Pola Negri) nin 
bu hafta {eski Majik) Türk sinema
sında b~ filmini göreceğiz. Pola Neg
ri bu fılmde lngilizce oynamakta ve 
şarkı söylemektedir. 

Filmin esası Sırbistanda cereyan 
etmİJ Y!'km tarihe ait ve {Draga) is
mindekı Kraliçenin macerasıdır. 

Filmde heyecanlı ve zengin oabne
ı~r vardır. 

oıoryn'da 

Pren•e• Strogoff 
( lngilizce) 

Oynıyanlar: {Adolpbe Menjou, 
Grace Moor, Lawrence Tibbet). 

Bir kaç aenedenberi lstanbula film
leri gelmiyen Menjou bu filmde oyna. 
dığı gibi Nev • York'un {Metropoli
ten) operaaı sanatkarlarından Law
rence Tibbet te bu filme i,tirak et
miıtir. Filın faYaru dikkat bir eser
dir. 
Melek'te 

Sema Dlvlerl 
{ lıııilizce) 

Oynıyanlar: (Clark Gable, Wal-

(Sema Devleri) filminde Clark Gable 
lace Berry, Konrad 
Vemon). 

Nagel, Dorotby 

Bu film, tayyarecilik sanatile sine
ma sanatının birleımesinden doğmuı 
çok kuvvetli bir hava filmidir. Artist
ler güç tartlar içerisinde çok muvaf
fak olmatkadırlar. 

Opera'da 

Düsseldorff Vampiri 
(Fransızca) 

Bundan iki sene evvel bütün dün
yayı İfgal eden Almanyanın { Düs•el
dorf) ıehrindeki ci.ninin maceralan 
eıııs ittihaz edilerek yapılmı§ olan bu 
film heyecanlı ve meraklıdır. 

Marlene'in yeni filmi 
Marlene Dietrich'in timdiye ka

dar bir çok filmlerine idare ettiği 
rejisör Joseph von Sternberg'in te
airlerinden kurtulduğu son çevir
diği bir filmde hayretle görülmüt
tür. Marlene bu filmde bambatka 
bir tahaiyettir ve yeni rejisörü 
Rouben Mamoulian ile de pek iyi 
anlaşmaktadır. 

ac Laglen Amerikalı 
oldu 

lngiliz aktörü Victor Mac Laglen 
Amerikan tabiiyetine geç.nıiıtir. Çün
kü Amerikan makamatı ıu aıralarda 
ecnf'bi artistlere kartı sıkı davran
makta ve kanuni müddetleri &'eç<anl&
ri bir saat bile memlekette alıkoyma
maktadır. 

Norma Shearer'Jn 
kocası hasta 

Norma Sbearer kocaaı 1.-..ing Tal
berg ağır baata olduğu için ıimdilik 
sinemayı bırakmııtır. Norma ve k°'" 
cası tebdili hava için Almanyaya ııel
mek Üzere, Nevyorktan hareket et .. 
mitlerdir. Baden'de ve yahut ikliml 
daha müsait ılıcalarda bir kaç ay ka
lacaklardır. 

1 Sinema haberler! 1 
• Marlene Dietrich'in yeni bir 

filmde Maurice Chevalier'ye et o
lacağı söyleniyor. 

"" Hiç bir angajmanı olmadığı 
için serbest bulunan Ronald Col
man iki senelik bir dünya seyaha
ti hazrrlamaktadır. 

• Betty Balfour Hollyvood'a 
dönmüt ve kocaaı Jimmy Cam-
pell' e mülaki olmuttur. 

• Clara Bow da Hollyvood'a 
dönmiittür. 

,. Gina Manes, Daniel Mendaille 

1 Cenup Yıld~) filminde Rochelort 

Constance Bennett 
Maruf Amerikan yıldızı Constance 

Benett ve kocası Marquis de la Fa· 
laiıe Parise gelmiılerdlr. 

Mal\ımdur ki Marquia de la Fa. 
laise ecnebiler kanunu dolayuile A· 
merlkayı terketmeğe mecbur kahnıı· 
b. 

Halbuki Constance Benett'in yedi 
aenelik bir mukavelesi vardı ve bu 
mukavele mucibince haftada 750.000 
frank alıyordu. 

'i Mihalesco, Lutrand ve Camille 

Buster, iki karılı! 
Buster Keaton'un Mekaikaya 

giderek Mary Seribbena isminde 
bir ka~mla evlendiği anl14ılmıt
t1r. Halbuki Buıter eski karıaı için 
henüz botanma kararı almamıt
tı. Malumdur ki artist Norma ve 

Conatance Talmadge'ın hemtireai 
Nathalie Talmadge ile evli idi. 
Buster'in iki karılı olduğu ıçın 

mahkemeye verilerek malıkilın e· 
dilmesi de muhtemeldir. 

Berthe "İ~aretaiz yol" İsminde bir 
film çevireceklerdir. 

"' lrvlng Thaberg ve Norma 
Shearer Avrupaya geleceklerdir. 

• lngilterede, Edimburg'ta ta
lebe, aile ve muallimler arasında 
sinemanın gençlik üzerindeki te
sirleri hakkında bir anket yapıl
mı~tır. Bu ankete nazaran en zi
yade btğenilen artistler tunlar
dır: Janet Gaynor, Ronald Col
man, Laurel ve Haray, Anna May 
Wong, Greta Garbo. 

Aaile sahiplerinden yüzde onu 
sinema aleyhinde bulunmutlar
dır. 

• Conrad Veidt iki fi!m çevir
mek üzere mayısta Almanyadan 
lngiltereye gidecektir. 

,,. Oacar Wilde'in "İdeal koca" 
ismindeki eseri filme alınacaktır. 

• Cari F roehlich harp esirleri
nin hayatı hakkında bir film çevi
recektir. 

Alaykötkfinde kon•er 
latanbul Hallı:e-ri Reisliğindenı 
8-4-933 Perfelnbe gÜnÜ saat 17 de 

Evimizin, Glllbane parkı medhalinde 
Alaykötlrilndeki, Güzel Sanatlar fU· 
beainde Omer Refik Bey tarafından 
bir piyano konseri verilecektir. Kon • 
ser ıerbeattir. Herkea gelebilir. 

fsveç •efirl geldl 
.ı 

Silahları azaltma konferansın. 
da memleketini temsil etmek üze. 
re Cenevre'ye gilınİf olan laveç 
sefiri M. E. Boheman, dün Cenev
re' den gelmittir. Bir iki güne ka
dar Ankara'ya gidecektir. 

-o-

AH Rana Bey geldl 
Alman;yada cazbancluı menedilmesi 
münasebetile Almanların caz musiki

.-:ini. =cn::ilerc:: lôyıh gördüklerini 
cösteriı· kcr1·ikatür 

Avusturya radyo şirketi, harbi umu
mide sakat kalan ve şimdi vazifede bu
lunmayan bütün malüllerden radvo abo
ne ücreti almıyacakt"' • (Maıek) milyoner Filminden bir sah .. 

• Gary Cooper "St. Moritz gü. 
ııefi" ismindeki filmde Greta Gar
boya ef olacaktır, 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Ali Rana B. Bayramı geçirmek Ü· 

zere dün Ankara'dan lstanbul'a 
gelmittir. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
1

Gele~s~:a~~~lıklar,. BURSA PAZARI -
Bayram maç arı 

(Başı ı inci sahifede) 
celer almış ve methur Huııgarya takı
mmı da 2 • 1 Y"nmi,tir. Bu oyunda 
Boçkayhlar çok hakim oynamıılar, 
fakat Hungaryanın bilgili defan11 ve 
J&D"ızhktan dolayı ancak bu ıporla 
galip gelebilmiftir. Macar talmnmm 
en korkulu oyunculan merkez muha
cimleri ve aağ açıklandır. Çok sene; 
ye ııeri olan bu oyuncular daha yeni 
beynelmilel olmuşlardır. Vasatı Av· 
nıpa matbuatmm yazdıklarına göre 
bu iki genç oyuncunun istikballeri 
pek parlaktır. Ancak en iyi hükmü 
bayramın birinci n üçiincü ırünkü o
yunlannı gördükten aonra verebilece
fiz. Macarlar şehrimizde üc; maç ya• 
pacaklardır. Bunlardan ikisi Fenef'
lifahçe ve birisi ikinci ldhne muhtelit! 
ile olacaktır. Birinci maçın reYanfl 

bayremın üçüncü günü oynanacaktır. 
Bu wretle Fenerliler rakiplerila iki 
defa karıılapnıf olacaklardır. (A) 
kümeai muhıeliti kimlerden tepkkül 
edeceği henüz meçhuldiir. Fakat her 
zaman iddia ettiğim gibi bu aefar de 
kaniim ki bu muhtelit Boçkayhlara 
iyi bir oyun çıkaramıyacakbr. Buna 
da tek aebep Türk futbolunun çıkara
bileceği en zayİf takım muhtelit ol
masıdır. Ne zaman bir muhtelit çıkar 
mı}Sak mutlaka fena oynamııtır. Bu
ou da aykırı görmemiz lbnndrr. Na-
111 İlleriz ki yanyana bir defa bile oy
namamış olan oyuncular müıterek 
bir ı;aye için çalııabildiler? lıte bun
dan dolayıdır ki, ferden ferda hepal 
l"Jİ oyuncular olan futbolcular, yanya 
na geldikleri zaman kötü bir taknn 
vücude getiriyorlar. Bunu bir değil, 
yüz defo tecrübe ettik ve her defuın 
ela da aldığımız netice müabet değil, 
menfi olmuştur. Bütün bunlan röz 
ÔnÜnde bulundurduktan aonra muhte 
litin muvaffak olabilmeıi bait bir ih
timal halindedir. Ancak futbolda kati 
birfe;ı"' hiç bir ~aman aöylenemedlfine 
de bılenlerdenon. Fakat kendi kana
atime röre Fenerliler, muhtelitten da 
ha İyi bir netice alacaklardır. Çiinkü 
mevaimin batından beri beraber oyna 
mış ve biribirinin oyununu anlamıı o
l n bir takımın kazanmak ihtimali da 
hıı fazla olduğu beclihtdir. Bundan 
ba~kıı san llcivertliler talihl.,rini iki 
defa deneyeceklerdir. Bir!nclelnde 
muvaffak olınazlaraa lklneide mu.;;;J: 
fak olacaklan kat1i deiilııe bile Tarit
tir. Çarıamba l(iinü Fmıerin 211 inci 
yıldöniiınü olduiunu yukanda da aöy
lemi,tim. Bu rünlln programından 
bah•etmek faideıiz delildir. Çarşam
!ıa günü erken aaatlerde F enerbahçe 
ıtadı büyük ıriin için huauai bir tekil'. 
de hazırlanacaktır. Meraalme bütün 
faııl 9ubelerin kendi lrıyafetlerile bir 
geçit reami ile batlanacaktır. Bundan 
oonra ' " lac!Terdin mini minileri ken 
di katerorilerinin ikinclal ile bir maç 
yapacaklar ve bundan aonra Fenar
bahçe Macar Boçkay takımı ile ilk 
maçını yapacaktır. Bn ıuretle bayram 
maçlannın birinciıi OYDanmıt buluna· 
caktır. 

Alaettin geliyor 
So., dakikada haber aldığımıza .. 

-e, F e.n~rbabçenin en eaki azalar!ı: 
dan hın oJ.rn ve 0 fo---- fi . 

1 • ·--" "'"" nı ae~e e~ce yadellerde bile alkıılatan 
~laett'h .b~ meı'ut gün için Ankara-
·~ '~ rım~ze getirtilmek.tedir. Bu ıu 

re e enerın 25 İnci aeneai idrak d. 
lirken Zeki ve Ala gene Fener f e •· 
tini İ•letecektlr. <>ne-

Uypeıti de yenmi,! 
Ha~er aldığımıza göre bu giln F e

nerle ılk maçını yapacak olan Macar 
'!rofeıyonel Boçkay takımı yolda ge. 
lırken kar,ıla•tıiı metbur Uypq takı 
aımı. da 3 • 2 yenmi9tir. Bu da Boç. 
kay'1n ne kadar kuvvetlı" ld • ... Bk o ugunu 
go.aterır. a alım. biz ne yapacağız? 

Atletizm amatörü geldi 
Atletizm federa•yonu tarafında 

angaje edilmiş olan ikinci atletizm a: 
trenörü Her Prack tehrimize relmi1• 
tir. Bu zat Her Abrabam ile tetriki 
mesai ederek atletizmimizi da
ha tevsi edeceklerdir. Yeni antrenöre 
hoş gidin deriz. 

Bulgarlarla 
Emlak meselesi 

(Başı 1 inci sahifede) 

rlne benzemez. Onun kendisine 
mahsus bir hususiyeti vardır •.• 
Şimdi yapacağım ilk İf Ankaraya 
giderek sefaret için genit bir bina 
tedarik etmek ve orada yerleflllek 
tir.'' 

Emlak meaelai 
M. Antonoff'a Türkiye ile Bul

garistan arasında muallakta kal
Dllf olan eml&k meselesinin ne 
halde bulunduğunu sorduk. Sefir 
cenapları, açık ve aarlh cümlerle 
'u cevabı verdi: 

- Bu meselenin halli için Sof. 
ya' da müzakereler oluyor, Türki· 
ye hilkUmeti bir kaç hafta evvel 
Bulgariıtan'a mukabil bazı tek
liflerde bulundu. Bu teklifler tet
kik ediliyor. 

Bu meselenin eıatı 9udur: 

1925 le Türkiye ile Bulgariatan 

arasında imzalanan dostluk mua
hedesine müzeyyel bir de proto
kol vardır, buna Türkiye'den Bul
ııariıtan'a hicret eden Bulgarların 
Ye Bulgaristandan Türkiye'ye hic
ret eden Türklerin mallarının tas
fiyesi için bazı esaslar konulmu•
tu. Bu protokolun tefsirinde bazı 
mü.küller çıkbğından tatbiki ge
çikmittir. 

T aafiye edilecek mallar iki lu
aımdır: Biri, sahiplerinin tasarruf 
hakkı tanılan, diğeri de mütekabi
len hükUınetlere intikal edecek 
mallardır. 

Bugünkü müzakerenin eası 
protokolun tefsirinden çıkan müt 
kilatı ortadan kaldırımolı: proto
kolun tatbikını temin etmektir. 

Müzakerede her iki taraf sami
miyet ve hüsnü niyet eseri göster
mekte olduğundan meselenin dos
tane bir •ekilde halledileceği tüP
besizdir. Bu mesele esasen aramız 
da yeglne muall&k meseledir. 
Mevcut miltkilat, bertaraf edtlme' 
ıi kabil olmıyan bir feY de değil
dir. Arada dostluk ve hüsnü ni
yet olunca halledilemiyecek bir 
mesele de kallDll2. Meaelenin eaa
ıı yalnız dost olmak değil, dostlı>
ğu tatbik etmek ve dostluk muahe 
desini kuvvetlendirmektir. 

lktuadl mUnaubaf 

M. Antonoff, bundan sonra llt
hıadl milnasebata geçerek dedi 
ki: 

- Metgul olunması lbım gelen 
diğer bir mesele daha vardır ki, 
o da Türkiye ile Bulgaristan ara
ımda iktıaadi münasebetlerin da
ha ziyade inki,afının teminidir. 
iki millet bu sahada biribirlni da
ha iyi tanımalıdır. 

Bulgaristan ve Türkiyede Türk
Bulgar Ticaret Odaları te,kil edi
lecekti. Ticaret Odaları iki mem· 
leket arasında iktısadt münuebet 
leri &ıklattıracakbr. Esasen iki hü 
kumet arasında yeni bir ticaret 
muahedesi de aktedilecektir. 

Gülhane müsameresi 
Gülbane müoamerelerinin ikinciai 

muallim operatör M, Kemal Beyin riya
setinde yapılmıftır. 

Aı.~biye muavini Utif Bey felci umu 
mi humma tedavisi ile eyi olmut bir va- 1 

kayı göıtenni,, miinakafaya muallim Na 
:um Şakir Bey ittirak etmittlr. Dalıiliye 
~avini Refik B•y kalp anevrizmau 
r;oıterml,, huıuıiyeti izah edilmİf, mil 
nakaş_ay" muallim Abdülkadir, Süreyya 
ve Lu.~ Beyler ginnitlerdlr. Dahiliye 
muavını Şevket Bey ara>: vermeyen 
(Mal ~· ~ott) vakuı gostermiı ve ilti-
ba11 milcıp olan huıuıı"y-•'-- rady 
1 ..• ~ - • 
oıının rolü hakkmda beyanatta bulunul 

Akro~ balonu düştü 
1 S zabit ve 77 kişilik müretteba. 

tından bazıları kurtarıldı 
NEVYORK, 4. A. A. - Amerika do 

nanmaaının büyük balonu Akron ıaat 
,30 da N ev Y eney" de Boı-neırot Um.inde 
ki fener gemiıinin önüne diitmiıttür. i
çinde deniz tayyareleri büroau reiai a
miral Moffat, bulunan 8 zabit ile 77 kiti 
vardı. 

Nevyork'tan gelmekte olan Phocbuı 
iımindelı:i alman petrol gemisi, mülazım 
Niley ile iki kipyi kartannııtır. 

Phocbuı'in kapdanı, bahriye daireaine 
telğral çekerelı: !iddetli bir fırtına eına
aında balonun itiklarmı görmüş, yaldat
mıı ve b:ılon enkazını ıuyun üzerinde 
yijzer hır h11ldc b_?lm~t. o!duğunu bil
dirmiştir. Kaptan, uç kı,ıyı kurtarmış, 
fok t diı:cr mürettebatı kurtara
mamıttır. 

B,. ~ol ı:emilcr, ıahil muhafız ı;emile-

1 
ri, kazazede balonun imdlıdma lr.ot
mutlardrr. Fakat aaatte 60 Km. ıiirııtla 
esen bir rüzgar dolayıaiyle kaza mahalli. 
ne tayyare göndermek mümkün olama
mıttır. 

VASHlNGTON, 4. A. A. - Pboe
bıııden alınan bir telgrafta deııiyor ki: 

N.,, York'tan Tampico"ya cloğru l(İt· 
tiğİ.miz 11rada rece yanımdan biraz 
ıonra Akron balomınun ışıklannm pırıl
dadığını sördük. Birkaç dakika daha aon 
ra bu ••ıklar, suyun yüzünde görüllD&
ie hatladı. 

Daha yakına gitmeğe karar ver
dik • O :uunıın, dalgaların anmndan 
yüksel•n bir takım çığlıklar eşittik. De
nize hemen ıandal indirdik. Bu 11rada 
şiddetli bir fırtına hüküm sürüyordu, 
bunı.:nla beraber 3 ki,iyi dalgalar ara11n 
dan ç kip kurtarabildik." 

Ahmet Ihsan 8. 
Bakııya: Kalanlar. Basiret: Görgü. e• k l e a 250 

Baeit: özük tek, kolay. Bazan: ara sıra. Jrman marO en erlDJ kuru a 
Bela: tA§il. Beli.hat: Aptallık, Ahmak
lık. Bcraet: temize çıkmak. Berat: ve
rim Buyuruğu, ölçük buyuruğu. Ber
bat: Kötü. Beı-eket: bolluk çokluk. 8&
ta•et: yüzü güler. Beteriyet: toprak 
kullan. Bezil: veriç, vermek mastarm· 

(Başı 1 inci sahifede) 
!arla hiç bir alakuı yoktur. Şemıet
tin Sami Bey aldığı telif haklannm 
bir kıımı ile muhteıem bir kötk sahi· 
bi olmuştur. Acaba Serveti Fünun mu 
harrirlerinin birer kulübeai olaun var 
mıdır? 

Bir ölünün adını kullanarak bugün 
haleti nezide olanlara sille indirmek 
inaafa yakqır mı? 

Şimdi itin içyijzünü anlatmak •ıra-
11 geldi: 

Ahmet lhaan Bey geçenlerde bize 
matbaasının bilançosunu yedi ~kiz 
bin lira zararla kapattığını 1Öylelni9-
ti. Binaenaleyh, itlerin ne yolda yürü 
dütü hakkında kanaati kuvvetlidir. 

Ihsan Bey bir aralık münakasalara 
giriıen Devlet matbaasınm rekabetin. 
den korktufu için matbaayı Ankara. 
ya tatrmak teıebbüaünde bulundu. Mu 
Taffak olamadı. Derken mektep kitap 
lan ;9; çıktı. Şimdi Ihsan Beyin ute
diği ıudur: Mektep kitaplan bugüne 
kadar bu kitaplan basan ve bu yüz. 
den son aeneler zarfında yüz binlerce 
lira zarar etmit olan kitapçılardan a
lınarak Devlet matbaaaına verilıin. 
matbaa bu işleri yetiştiremiyeceğin
den bu kabramanlıia mükafat ola
rak blr kımıı da kendisine verilsin. 

Şimdi insaf edelim. Ankara ca~de
ıindeki yıllardan beri memleket ırfa
nını omuzlarında taııyan kitapçılann 
umumi menfaat yanında mahvolmala 
n tabii görülüyor da bir tek Ahmet 
lhaan matbaa11 için atağı 
yukarı muharriri, tabii, mü .. 
cellidi, matbaacı11, klişeciai, ki-
tapçuı, çırağı ve ııalre birkaç bin a
ileyi geçindiren bir zümrenin Yafama 
aı neden tabii görülmüyor? 

Ahmet Ihsan Bey acaba Serveti Fü. 
nundan kaç tane satıyor? (Kabına 
koyduğu mühim ilanlardan aldığı pa
rayı hariç tutmak §Brtİle) acaba bu 
satıı kağıt para11nm yanama tekabül 
ediyor mu? 

Ahmet lhaan Bey Aşkı Memnu mu
harririne Mavi ve Siyah için telif hak 
kı olarak kaç lira verdiklerini acaba 
hatırlıyorlar mı? Bizim hatınmn:da 
kaldıiına göre 12 lira verilmittir. 
Herhalde Şemsettin Sami Bey bu;;;.n 
birkaç yüz mislini almııtır. 

Herke.in tattığı noktll ıudur: 
Mademki kitap .. tılmıyor, neden 

baaıhyor. 
Mademlrl bu adamlar zarar ediyor. 

Neden hl!& y&Jıyorlar? 
Şu halde dmnek oluyor ki biz an

cak. lllil1"1<1k yahut el açıp tilinlnelıt 
lıte o zaman fellkethnize inanacak· 
!ardır. Fakat diifünmilyor)ar ki bu 
takdirde bütlbı bir irfan hayatı da bi
zimle beraber meaara süriiklenecek· 
tir!' 

Ceza hukuku kongre•I 
PALERNO, 4 (A.A.) -Adliye na 

:ım, ilçilndl beynelmllel ceza hukuku 
kongreılni açlDJfbr. Yirmi memleke
tin murabbaalan kongreye lttirak et
mektedir. Kongrede Tilrkiyeyi Baha· 
attin Bey temall etmektedir. 

mut ve münakaşaya Doktor Besim, Na
znn Şakir, operatör M Kemal, Murat, 
Şevket Halit, Abdülkadir, Süreyya, iz.. 
zet, Nüzhet Beyler ittirak etmiılerdi, 

Muallim Abdüllradir Bey kebet dahi· 
linde de mebzul laflı ve aeriri bir Jıuıu· 
siyet arzeden nadır (Choleeyatite) va
kuı ııöstermit ve mürıaJmıaya mual
lim iM. Kemal, Lütfi, Murat, Burbanet· 
tin ve Şevket Halit Beyler ırinnitJenlir. 

Niaaiye muavini Saim Bey ırayet bil· 
yük ve oldukça nadır Mihyaz kaJ1serİ 
göıtennİf, münakafaya muallbn Murat, 
Esat Beyler iıtirak ebniılerdlr. 

dan. 
Otuzuncu ilkmektep 

muallimleri 

* * * Liste: (23) 
Bakaya: kalak. Basiret: iç görgüsU. 

Baait: katıksız, kolay. Bazan: Araıııra. 
Bela: Sıkıntı, Bun (Bunalmak). Belii
het: Aptallık, Beraet: Korunma. Berat: 
Buyrultu. Bereket: Bolluk. Beşaşet: Gü 
leçlik. Beıeriyet: Kişi kümesi. Bezil: 
Dağıtma. 

27 inci ilkmektep muam;;J"eri 
,,. Jf. ,,. 

Liste: (23) 
Bokaya: Eskiden kalma. Basiret: lç 

gözü. yürekten görüş. Baait: Düz, al
çak yüksek değil. Bazen: Ara sıra. Be
liı: Toca-çatan koygu, gelen kötillük. 
Belihet: Beraet: ihşiksiz çıkma, temiz 
çıkış, kurtuluş. Berat: Yükselme yarlı· 
ğı. Berbat: Bozuk, yıkılmı§, yok olmuş. 
Bereket: Bolluk, çokluk verim. B"f&§et: 
Güler yüzlülük, genişlik, sevinç. 

Heybeli: Cevat O'ğuz 
:ı[. ,,. :!· 

Liste: (23) 
Bekaya: Artıklar, kalıntılar, artık ver 

gi. Basiret: lçgüzüylc görüş, keskin· 
gözlülük, içyüzü anlayı§. Basit: Düz 
(arızasız). Düz ova, yaygın, yayvan, al
çak, aşağı, açık, geniş, düz (mürekkep 
olmıyan): Düz gövde (B<lsit cisini), ko
lay, kolay mesele. Bazen: Ara sıra. ara· 
lılcta. Beli: Sıkıntı, tasa. Belahat: bön· 
lük. Beraat: suçluluktan kurtuluş. Be
rat: yarlığ, buyurultu, buyurdu. (Ka
musu Türki) Berbat: Pis, kirli, bozuk. 
Bereket: Bolluk, çokluk. B"§arel: Gü
ler yüzlülük. Beşeriyet: Adamlrk. Bezi: 
Esirgememek. 

Can: 

Ragıp Tevfik 
* * . 

Liste: (23) 
Dirlik (ruh), Dirilik, dirlik, 

yaşayış (hayat), göntiJ, yürek: gönlü 
çekmek. Güç: çok güçsüz (cansüz (can
sız) İmi1· ilci yumrukta yıkıldı, yı§rtlik: 
Cam var nar ona yoktur dem.eğe, vah 
yazıklar çekilen bu eme~e. 

Fazıl 
Beytinde oldulu gibi: Kiti, adam: 

Evde hq kifiyiz. Cefa: incitme. Cehd: 
Çabalama. Cehennem: Tamu. Celi.det: 
yığıtlık. Cemaat: Takım, bölUk, toplu
luk. Cemile: Gönttlalma Cemiyet: Der
nek (dermek - toplamalı:): derim, dü-

1 
ğiin (Büyük Türk !Ogatı). Cenaze: ölll. 
Cennet: uçmak. Cenin: Döl. Cenup: 
Lodos. 

[Duyulmadık kelimeleri Büyük Türk 
L(lgatr, Lehçei Otmanl ,,. Kamusu 
Türld'den buldum.] ' 

Rqıp T c-rfilc ..... 
Bir düzeltme 

Dünkü nüshamızda Ağaoğlu 
Ahmet Beyin dil anketine verdiği 
cevabın ba,lığı "lstanbul fiveain
den uzakl ... ılmaaı" olacak yerde 
>:anlıtlıkla "yaklatılmaması" tek· 
imde dizilmittir. 

Yazıyı okuyanların kolayca a? 
layacaldarı bu yanlıthğı düzeltı· 
riz. 

Yeni ne,rlyat 

AFACAN 
Çoeuklann Yeslne mizah gazeteai A

facanm bayram ıUiıhaaı bugün çıkınıt
tır. 

Muhterem 

Ankara Halkına 
Ankara Memurlar Kooperatif 

Şirketindenı 
Son zamanlarda Ankarada Tatdelen ıuyu üzerinde it yapan bir 

kaç müeaaeae tarafından tirketimizce rnarkalanmıt damacanalar 

tedarik edilerek markamız albnda mahiyeti bilinmiyen bir ta

kım ıular satıldıjı ve bu autetle tirket aleyhinde propaganda 

yapıldıAı haber almmıttır· Ankarada ilk defa methur memba 

suları aatıtım teaia ve senelerdenberi muhterem mü,terilerine 
h.izmet etmif olan tirketimiz bu propagandalara ehemmiyet ve
rılnıenıeaini aaf ve temiz Tatdelen suyunun lıtanbulda yaptığı 
tetkili.t aay;,.inde ancak kooperatifte bulunacainu muhterem 

Ankara halkına arzeder. 

Sularımız Ta.delen membaından huaıui tertibat ile el defmek

sizin ftizülerek damacanalara doldurulmakta ve Şehremaneti ta 
rafından damaca.naların kapaklarına kur9un miihür vurulmakta. 

dır. ikinci bir teminat olmak üzere kul'fUDU tutan tele Şirketimi
zin mühürünü tQftyan bir etiket tatbikına baslanmıfhT. Buna 

dikkat edilmesi ve bir kere daha istimal edil~emek üzere ka

pak r.çılırk~n etiketin yırhlmcuı rica olunur. 

sattığını muhterem müşterilerine bildirir. 

EN GÜZEL VE ZARİF iŞLEMELi 
• 
ipek çamaşırlarınızı 

Ancak Bursa Pazarında bulabilirsiniz. 

Merkezi: Sultanhamam No 24. Tel. 28625. 

Şubeleri: Beyoğlu, Bahçekapı, Mahmutpaşa 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Beıiktaş Hasanpaşa deresinde veli efendi sokağ 

da kain atik 3 ve cedit 1 numaralı kagir askerlik dairesin' 
mülkiyetini bilmüzayede sablacaktır. Taliplerin yevmi ih 
olan 19-4-933 tarihine müsadi f çarşamba günü Beşiktaş m 
müdürlüğünde mütetekkil satıt komisyonuna müracaatlar 

Osmanlı Bankası 1 
% 5 Faizli, 1334/1918 tarihli DA

HiLi iSTiKRAZ tahvili.tına ait olup 
1 Mayıs 1928 tarihinde tediyeaine bat· 
lıınan 1-5-1923 ve 1-5-1928 vadeli ve 
11 ve 21 numaralı kupıı.nlardan ibraz 
edilmeyenlerin 1 ınayıı 1933 tarihinde 
Türkiye Cümhuriyeti hükUmeti lehina 
müruru zamana uğrayacaiı. mezkı1r 
tahvilat hftmillerinin malumu olmak Ü· 
zere ilin olunur. 

ŞARK 

1653 

DEMlRYOLLARI 
iLAN 

Kurban Bayramı münaıebetiyle 42 H 

43 numaralı katarlar 5-4-1933 den 9-4-
1933 e kadar Y eşilköy · lstanbul ara· 
11nda ve mütekabilen seyredeeeklerdir. 

Her iki katar Y enimahallede birer da 
kika dururlar. 

lstanbul, 4 Nisan 1933 
MODIRIYET 

PILOT'u 
Kullanan DÜNYAYI dlnler 

T. S. F. RADYO 
Galata Şehsuvar 72 

(744) 

Dr. A. KUTIEL 
Karakliy Börekçi fınm sırasında 34. 
(13~) 1539 

B. O. Tapu bapnemurluiundan : 
Buğaziçinde Tarabyede Kar.yani 

aokağmda cedit 34 No. lu hane Koati 
veledi Alekaan uhdesinde iken ..--ku
mun 333 tarihinde yefatile kan11 Kati. 
na tarafından intikali talep eclilmit iıe

de mezkUr mahallin idaremizde icra la 
lınan tetkikatta kaydma t-diif edile
mediğinden bina memurluğu ile cari o

lan muhaberede mezk.Ur hanenin genık 
oekıen ve gerek doksan tahririnde bir 
güna ıenet muayene edilmeden ve atik 
numaralı ve nevi dahi malüm ohna
dan tahriri ceditte Koıti namına ıepti 
defter edilınit olduğu memuriyeti mez
kWeuin 13-10-932 tarihli derkenannda 
bildirilmesi üzerine keyfiyetin teabit ve 
ıetk.iki İçin tahkikat mahalli icrası ta
bi ırörülmüttür. Binaen aleyh K.arabat 
sokağında 34 N o. lu haneye Koıti vele>
di Alekaan vereıeai olan Katinadan ma
da başkaca tasarruf iddlaamda lı.imla 
mevcut bulunduğu takdirde ilan tarihin· 
den itibaren bir ay zarfında taaarruf ve 
sikalarile birlikte Beyoğlu tapu bat 
memurluiuna 5794 numara müracaatla· 
rı ilin olunur. (1611) -----

lstanbul Ticaret müdürlü;ünden : 
ISTANBUL MAVNACILAR ESNAFI 

&miyetinin 12-4-933 çartamba günü 
saat 14 ten 18 ya kadar Galata Yat
kapanı'nda Muıtafa Hilmi hanındaki 
cemiyet merkezinde idare heyeti İntiha
bı yapılacaiı alakadarlara ilan olunur. 

(1509) 

Hacı Fidan merhumun 
halefi fenni ıünnetçi Emin 
Beıiktq Nazif Hanında 4 No. de her· 

gün müracaattan kabul eder. Tel. 40621. 
(11118) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Gaz yatları hakkında " ki ihtira i

çin iatlbaal edilmit olan 10 Nisan 1923 
tarih n M numaralı ibtira beratı Ü7.e
rindek.i hukuk bu kere batkaıına devir 
veya icara verilecefinden bu huıuıta 
fazla malümat edinmek iıteyen zevatın 
latanbul'da. Bahçekapu'da Tat Hanında 
43-48 numaralarda klin vekili H. W. 
Stock Efendiye müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1602) 

(1424) 

iLAN 
Hali taıfiyede bulunan Türkiyede 

caret, Sanayi ve Ziraat Milli firketi 
20 Mart 1933 tarihinde YUkubulan 
y'eti umumiye içtimamda ittihaz edil 
karara tevfikan, tasfiyei matlubat ba 
yeai tevziatırun 16 Niııan 933 tarih 
den itibaren atideki terait claireainde 
lata Osmanlı Bankası vuıtaaila icra 
dileeeii, mezkUr Şirket biuedaran 
müesıiı biu.i hamillerinin malı1mu 
mak üzere ilan olunur. 
Eıhammı niimero bordroaile birli 

Galata Osımuılı Bankaa._ ibraz ve t 
lim edecek hiaaedaran : 
hisae ıenedi batına 1,638 Türk Lir 
ve 10 hisse ıenedi mukabilinde latan 
Emlak Şirketinin 7 hiue ıenedini a 

cak; 
ve müe11ia hisae senedi hamilleri : 
hi11e batma 76,84 Tiirk Liraaı, v• 
müeaaiı biıae senedi mukabilinde 1 
det lıtanbul Emlak fİrl<etİ hi11e ıen 
alacaktır. 

ibraz edilen birllk her lıir biue ı 
di için Oımanlı Barıkau bırafmdan 
misyon namile 8,80 lnmq. n bir 
mil...U biıae ıenacli ı..,... da 6,&f 
rut iatlla edilecektir. 

l ıtanbul Emlak tirlooetWın tam 
bi .. e aenedinl almak llzere icalır mil< 
da eebam ibraz ..ı.......,. ... bluedaran 
mile11h hlase iSiedi lıunlllerine, 

badele edilmeyen ldlauratı m0t1r 
manlı Bankaaı tarafından lıir mak 
ita ecll1ecelrtlr. ltba nwfd-z eehab• 
tam bir bisae --ıl ......._ • 
rek ikmal etmeleri için S1 Kl. 
1933 tarihine kadar bir mllhlet veri 
tir. 

Bu milddetin inkizasında Oı 

Bankası, Emlik Şirketinin bir bi ... 
nedi 5 Tilrk U.....ı varıılad -.kdlye 
aabile ltbu küsuratı hamlllerindeiii 
den ve rMen ittin ve iıtlrdat edecek 

Hluedaran ,,., nrile11iı blue ı 
hamillerinden memaliki ecneblyede 
k1m olanlar, edıanı.nı lıtanbulda O 
lı Bankasına gl!ndennezden evyeJ, 
parayı konuna karanıamelmne t 

kan Türlöyeye ithallerine mtiaaade i• 
aal edilebilmek llıoere yetlerincle me•< 
eıham mikdannı mezkur Bankaya 
direeeklerdir. 

Hali taafiyecle 
TORKIYEDE 11CARE1, 

SANAYi VE ZiRAAT MiL 
ŞiRKETi 

ı4 

latanbul üçilnc:ü icra momurlui1' 
dan: 

Tamamına 3200 lira kıymet taktir 
lunan Kadıkilyünde Zühtü P&fll 
!<!Sinde eaki Fener yeni Gül aokal1" 
ı•ki mükerrer 23 yeni 5 ımmaralı 
nin tan-mı açık artırmaya yezo) 

tur. 20-4-1933 tarihinde farb>aındİ 
vanhaneye talik edilerek 1()..5..1933 
rihine müsactif çarf&lllba s(tn6 aaat 

0 

dörtten on altıya kadar lıtanbul üçiİ 
CÜ icra _,urluiunda Yrinci açılı . 
brma ıuretile aatılacakbr. ArtırrnaY" 1 

tlrak için yüzde yedi buçuk teminııt 

çeai almır. Mtitenldm versl ve Bel .• , 
.. • V·'-' . -----' .. tel"" ye rnsumu ve ....., •~ mut . el 

aittir. ffJJdan Tapu ıldllerlle ııJıl1 d 
-yan ipotekli alacaklılar ile diğel" ~ jı 
kadarlann ... irtifak halda oabipl~ 
bu baldannı ve huıuaile fai:ı ve ,,.e iV 
dair olan idclialarmı ilan taribindetl 

baren (20) yirmi gün ;ı:arfmda ~ 
müsbitelerile bildirmeleri ı&zımdr1" 

"le ,Iİ halde baldan tapu ddller• 
1
,. 

olmayanlar aatıf bedelinin pal' ı' 
ıından hariç kalırlar. AU'ıkadarla~;g ~ 
No. lu icra ye lfliı kanununun -',) 
cu maddeai ahkimına tevfikan ,!.ıo . 
etmeleri lüzumu ve daha fnzla f'/O· 
almak isteyenlerin 1931 3426.litı ol; 
memuriyetim.İze müracaatları 1 

nur. (1588) 
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MtLL{YE'f AMBA § NiSAN ıt» 

iLAÇLARINIZI Bahçe 
Kapı' da SALiH NECA Ti c en ahntı. Reçeteleriniııı bllyGk bit 

dikkat ciddi bir iıtikametle buırlanır ASiPiROL NECATi Grip, naıle b~ ve ' İl "l~rılarııı 
mliessir illcıdır. liltfen tecr;ibe edin .z 

1 

Is tan bul Ziraat· Bankasından: 
Sıra No.a 

44 
304 
305 
506 
307 
308 
309 
310 
s11 
312 

sıs 

Semti 

Heybellada 
Bqiktaı 
Ortaköy 

.. .. .. 
Oakııw 

.. .. .. 
.. 

Mahalleıl 

Yah 
Köyiçi 

Ortak6y 
.. .. .. 

Yeni mahalle .. 
Ram Mehmet Pqa 

Yeni mahalle 

Sokağı 

Saka yani 
Boıtan 
Dere çıkmaa 
ZincirlikuJ'I 
Salkım 
Dere boyu 
Yani mahalle 

.. 
Bedutan içi 
Yeni mahalle 

CJnal Hiuesi 

Hane ve bahçe Tamamı 
Kigir hana 112 
Ahpp hana Tamama 

Klrfr dO.lckln Gali oda ,. 
Ahpp bana " 
Ana ııılraı 408 
Dllkkıin 

" Oıttı oda 
,. Kli!r 

iki hane bir 
klglr 1 ahtap 

.. 
t/2 
112 

Em ilk 
No. 
8 
19 
8 
25 
811 
176 
57 
55 
14 

81183 

Snleyman ata Blllbll dere 3 dllkkln lalli .. 15, 17, 1711 
odalar 21 

HUaeye lf6ra mu· 
hammin kıymeti 

8000 T. L 
1750 .. 
800 .. 
800 .. 

1500 .. 
816 .. 
250 .. 
soo .. 
soo •• 

5000 .. 

sooo .. 
thale bedelleriyle PBJ akçeleri nakden ....,.. ıayrl nıllbadil bonosUı Belenmek hare yalı:arda razılı gayri menlcullerdeııı 44 .. ra aumarah 

kapah zarfla diğerleri açık arttırma suretiyle 1&hta çakanlmıtbr. Kat'ı ihaleleri 20-4.33 perpmbe fÜDÜ 18at lS dedir. Şartnameıinı te•• 
fikan tanıİID olunacak kapah ıııarflann meııklir aaatten evvel Bankamııdalı:I satıt koaıiqonuna •erilmeli mukteıddlr. Şartaama Baıılcamır 
lı:apıama a11lmıfhr. Senel haliye •er,Wyle belediye rllulDll mllıteriye aittir. 

Yerli Mallar Pazarı L--....;ıılf '~----___,;.,..a' ~· _ Evkaf müdlrlyetl llAnları . 

MabaUe ve mevkii Cadde Ye sokajı No. ıı Cimi Kira müddeti -Bayramınızı tebrik eder. 

Alem Rakısı "' 
Felırilııuı , Muht.-- mütterilerinin 

be,.._. tebrik eder. (1505) 

Çavuı ve Zarako•ta 
Rakılan Fabrikam-·• 

Mtlıt..... mllfterilerinln 

be,nınnu telırik eder. (1504) 

Görülmemiş-
Plll'lalı: hir -nffaloyet 

Ademi iktidara, Belgevıek· 
liğine ve zafiyeti umumiyeye 

kartı kat'i tem cösteren 

GLANDOKRATİN 
Meıbur Prof, Brown Selquart H 

Steinech'm ı...sclir. Kadın ve erkek 
ferkı yoktur. Her kutu d-nıınıle 
türlı:çe olanık tarifesi lft8TCUttur • 

Her eczanede bulunw'. Fiab 200 
kuruıtur. Umum depoau: lst. Bah
çekapı'cla ZAMAN ecza cleposudur. 

(1407) 

M•k" •c•bı: C•lata K&prGbaıı B. 
ş.ı.. A. sın..cı Miilı ...... udo H. z,:rr 

lZMIR - MERSİN · POSTA 
"ANAFARTA., 7.4-933 cum 
saat 10 da idare nbhmından. 

İzmir · Mersin poıtaları 
Nisan 933 den itibaren lı 
hafta cama iGnferi kalkaca 
gidiıte Çanakkale, İmıir, Çeı 
me, Kllf&daıı, Kllllük, Bodru 
Marmarla, Dalyan, Fethiy 
Kalkan, Kat, Finike, Antaly 
Alanya iskelelerine ufrayara 
Meraina rf decak •e cliSnilıt 
ayni ialı:elelarle btoraber T &fUC 

Aaamor'a ufrayarak pazartes 
sabahı l.taııbul'a d&necektir. 

ıs 

Yiln ve Pamuk İpliği 
ve Akmişe veaaire imaline 

Meh1Us Türk Anonim Şirketinden : 
10 Nisan 1933 tarihinden itiberen 

şağubki .,.,a=ditm ifaama bqlaneeet 

tı ilaıa olunur ı 

oda•• iki bo- .. __________ _ 

1 
Beyothanda HO..yimıta Cacldeikebirde 60,62,58 Putane ve Üç sene 

1 - 12 Kanar-net 1932 tarihinde 
mkali.de ıurette toplanan biuedarlar 
ınwni he,,etinde ittihaz edilen n lkti 
oat Vekaleti celilesince tesdik olunen 
nnı tevfikan Şirketin 9100 hiueden i 

(1644) durum Ye fırıa -------------
-------------------- Galata Şahlndu Yllbekkaldırun 701.699 DDkkln • 

Yeni AHTER Terzihanesi 
Muhtelwn mliıteril..mın bııyrunnu kutlular. 

Sirked, Anlaıra caddeel No. 96, Tel: 20788 (1560) 

Bilecik Rakısı 
Salıip .. fımlll laı..,... S.bwıan Efendi malı-.ı müıterilenmn lııı7· 

Tamlaruu ..,,.. Ue kutlular, .,., Baynunı .,... içinde seçirmeloriııi 

diler. 

HER YERDEN ARAYINIZ. 
Falırikut : ('.al•••• Mıaıııbene caddeai No. frl. Tel. 40057. (152Z) 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

Bankamız deposunda müterakim kereate ve İn§aat 
llıatzemeai fiatlar haddi layık mde görüldüğü takdirde 10-4-
1933 pazartesi gÜnÜ saat 10 dan 12 ye kadar bilınüzayede 
&atılacaktır. Tafailatı için Bankamıza müracaat ili.n olunur. 

(1524) 

Devlet Demlryolları idaresi ilAnları 

2500 m3 biçilmiş keres tenin kapalı zarfla münakaaaaı 
26 Nisan 933 çarşamba günU saat 14,30 da idare binasında 
Yapılacaktır. Fazla tafsilat An kara ve Haydarpaşa vemelerin 
de beter liraya satılan prtna melerde yazılıdır. ( 1504) 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Motörlerimizin ihtiyacı için aleni münakasa ile mu
bayaa edileceği evvelce ilan olunan 12. 16 ton benzinin iha
lesi önümüzdeki 1 1 Nisan 93 3 tarihine müsadif salı gÜnÜ 

•llat 10 da icra edilmek üzere tehir edildiği ali.kadarlarea 
lllalfun olmak üzere ilin olunur. (1510) 

DAROŞŞAFAKA LISES 1 MUDORLOCONDEN : 
. Mektep bahçesi duvarları kapaL zarf usuli münakasa 
11e tamir ettirilecektir. lbale.20-:t-933 p~rşernbe günü aaat 
ll,5 Nunıosmaniyede Cemıyetı Tedrısıye merkezinde yapı· 
lıı.caktır. Talipler şartnameyi buradan tedarik etmeli ve iha· 
le günü münakasa ve ihalit kanununa göre tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını vermek üzere mezkiir merkezde bulunma 
lıdırlar. (1520) 

~ R YERDE ARAYINIZ 'tl1J 
....,.eu--.~a.-..~=~= ... .....,•_.,_.. .. ..,..-~-:ı.:::-~•ealec--Ü~il-· ·~e--;-1a-l•;a.....,·:~d~,~~;=PT~~~·A-.-Ş-:I 

,. .. Kulelı:apw 24 • iki sene 
• Knlalfapıa U..dak 55 .. " 

Beyo§'hı Okçumuaa KaramoRa 22·28 Ayartıma11111 1 el dairen Bir sene 
Galata Şabkulu Kıı.lekapı11 24 " 2 ci kab " 

" " " 24 ,, 3 cil .. .. 
.. ., .. 24 .. Oıt kat .. 
" Baraketıııade Zurafa 18-24 Hane ,. 
., .. Yl!kaeklı:aldırnn 53 Dnkkl11 ., 
,. Sultaabeyaııııt Yenifolıir 42 Hane .. 
.. Kulekapı11 Y aııııcı 1-2 iki dükkan ,. 
.. Şebauvarbe7 Karanfil O 510 arşın arııada baraka ,. 
,. Kemanke, Ka· Eıki ırümrük 24 Mektep mahalli ,. 

ramuıtafapaıa 

" .. Yeraltı camii 
ön tinde 

63 Dııkkln 
" 

,, ,. O 2 Cami içinde oda .. 
Galata Bereketrade Cami karşı.tında 8 Müezzin me,rutası ,. 

.. Arapcamil Mahmudiye 6.4 Dllkkin .. 
,. ,, Kalafatyeri 113 Baraka .. 
.. Yolcuzade lskenc!er 1 Garaj 

" ,. Şehit Mebmetp•fa Aupkapm 12 Cami bahçeli .. 
,, .. .. Üıtllpçüler 1'3 Baraka .. 

Topane Ekmekçibafı Boğazkesen 134 Dükkiin .. 
" " " 132· 136 " .. 
,, SDheylbey Tramvay l Mektep mahalli .. 

.. Çar,ıda Püskülcüler 4 Qjkkin 
13 

'' ,, il •• 

,, ,, 17 ve 19 İki dükkan ,, 
Çartıda Zenneciler 36 Dülckin Bir ıene 

.. Fesçiler 1·3 ., ,. 
" Varakçılar 14-16 ., .. 
" Yorgancılar 17 ve 19 iki dükkill .. 

• ,, Ktırkçülcr 26 Dllkkin ,. 
,. Cenbir bedeıte11i 2 ci ada 27 Dobp ,. 

Lileli Mimarkemalettin Tramvay 95 Dükklo .. 
Çenldköyünde Paurkayığı iskelesiade 10 Dükkan 'fe ıney ,, 

dan mahalli .. 
YukandR mevkilerile cinaleri yazılı olan orakıf emlak hiıalarındaki 

m llddetlerle kiraya Yerilmek 8ıere müıayedeye konmuıtur. İhaleleri 
Nisanın on beşinci cumarte3i günü saat on befte yapılacakbr. Tut
mak iateye:ı1er Çenberlitqta E'fkaf mildüriyetincle Vakıf Akarlar 
kalemiue gelmeleri (1315) 1512 

Bartın· Belediyesinden: 
Bartın tehrine Kavşak suyu menbamdan Orduyeri 

mahallesinde in§a edilecek tehir au tevzi h•zineei dahil olmak 
üzere getirilecek olan (66013) lira (54) kunıt bedeli ketifli 
içmesuyunun mevcut proje ve kqifname ve prtnamelere 
tevfikan inta ve ikmal ameliya h 22 Mart 933 çarpmba gÜ
nünden itibaren 25 gÜn müddetle ve kapalı zarf usulile müna 
kasaya çıkarılmı~tır. Taliplerin keşifname ve şartnameleri 
lstanbul,Ankara,lzmir ve Zon guldakBelediyelerinde göre bile 
cekleri projeyi aynen görmek ve fazla malfunat almak istiyen 
lerin de Bartın belediyesine müracaatları ve münakasaya İ§tİ 
rak edeceklerin ihale günü olan 16 Nisan 933 pazar günil aaat 
l 6 dan evvel teminatı havi tek lif mektuplarile Bartm belediye 
sinde hazır bulunmaları ilan olunur. (1344) 

1519 

Deniz Satınalma komisyonu 

97 kalem 
nü aaat 14 te. 

Riyasetindenı 
eczayı tıbbiye 12 Nisan 933 çarşamba gii-

8 kalem eczayı baytariye 12 Niaan 933 çarşamba. gii. 
nü saat 15,5 ta. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için pazarlıkla miibay-•ı 
icra kılınacak olan malzemei sıhhiye ve baytariyenin tartna 
mesini görmek istiyenlerin her gÜn ve İtaya talip olanların da 
hizalarında yazılı gÜn ve saatlerde teminat makbuzları ile 
birlikte Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaatla
n. {1513) 

AL'ETOlLE 
Hovagimyan Biraderler 

Beyoğlu lotikül caddesi 437 
Bütün dünyada 
en meıbur mer· 
ka olan CLA
VERlE DE PA· 
RIS ' in icatıe<
desi Mavo k~ 
merleri MIXTE 
korselerini l.ll'a 
yınıı. Şık. rahat , 
ve aıbbi en aon 
model hazır ve 
ısmarlama kor
sder, Korseler İ
çin zenırin ley 
azimat ce,itleri 
Damar •İ•kinli
ği için WlC ve OCUL TA marka elia
tik(ı)°raplar. Taklitlerinden .. ıu~ 

İhtira ilanı 
"Sünger kağ1dı tamponu" hak

kında istihsal olunan 1 S.S-929 ta· 
rih ve 785 numaralı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak üze. 
re ahere devrüferağ veya icar edi
leceğinden tal İp olanların Galata. 
da Çinili Rıhtım Hanında Robert 
F erriye müracaatleri ilan olunur. 

1557 

•• 

ı beret olan İptidai hisse senetlerinin ha 

milleri bu senetlerini 22 nuınsolu ku 
ponla birlikte firkete seri verecekler • 
laymetleri 5,60 TüTk eltmmdan 3 

Türk eltmrna tensil edilen mezkôr i 

tidei senetlerine nmkebil 30,70 Türk 

lira11 kıymetinde yeni bi..., senetleri a-

leceklardrr. 

2 - 27 tubet 1933 tarihinde adi suret 

t.. toplanen hissedarlar umumi heyetin· 
de takerriir eden biueyi temettü yeni 

9100 hine •enedinin 22 numerolu ku 
poolan mukabilind., tediye edilecektir 

3 - Beheri 30,70 Türk lira11 luyme 
tinde 3000 bİueye miinkasem olan 'e u 
memen tediye edilmit bulunan 92100 
Türk lirası y.ai ııernıayeye ittirak et
mit olanlar şirkete müraceetla ellerinde 
bulunan mekpuzlar mukabilinde hİHe 
senetlerini alacaklardır, 

4 - 27 Şuhet 1933 tarihinde topla· 
nen hiuedaTler umumi heyetinde yeni 
3000 bine senedine ltesı tekarrüT eden 
hiı•eyi temettü 22 numerolu kupon mu 
kabilinde tediye olunacaktır, 

5 - Müessis hisse senetleri sahiplen 
31-12-1932 de hiteın bulan seneye aiı 

hiueyi temettülerini elmak için •İrket< 
mü .... caat etmelidrrler. 4 1393) 

1611 

Usküdar Müddeiumumiliğinden: 
Talsilitı dairede mevcut şartname ve keıifnamelerinde 

yazılı olduğu üzere Oakiidar hapishane ve tevkifhanesinin e
sas binasına ait tamirab cüz'iye ile zemin kat pencerelerinin 
bazı kısonlarma demir parmakhk yapılınuı ve bu kata elekt 
rik teaisab icra edilmesi ve unıumi badana ve cüz'i sıva ta
miri ile helilarm da çinilerinin ve künklerinin tamir ve tecdi
di ve hapishane hamammm binaya teallUk eden tamiratı ve 
bu hamamın ısınma ve su borularile kalöriferine ve kazanına 
ait tamiratın icrası açık eksiltme suretile ve 1705 lira muham 
men bedelle 13 Niaan pertembe alqamı saat on altıda Oakü. 
dar MalmüdUrlüğü dairesinde ihale edilecektir. Taliplerin 
% 7 ,5 teminatı muvakkate akçelerile beraber münakasaya 
iııtirakleri ve şartname ve keşifnameleri görmek üzere de 
her gün Üsküdar Müddeiumumiliğe müracaatları ilan olunur. 

(1338) 1518 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

"(1262) No. h ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar kanu. 
nunun (12) inci maddesi mücibince Tıbbi miistahzarlarm 
harici amballjlan ile tarifenanıelerinde perakende satış fia· 
bnm yuılmaaı i.ktba ettiğinden 1 Temmuz 933 tarihinden 
ib'baren gihnriiğe vürut edecek olan ecnebi müatahzarların 
harici ambalijlarile tarifenamelerinde lstanbuldaki peraken· 
de salJt fiatlan Tnrk paruile yazılmadığı takdirde gümrük. 
len:l~ geçirilmiyecelderi ilin olunur. (1464) 

1596 
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\Ecnebi işçiler 

Kızıl ordular imdadımıza 
geliyorlar mı? 

ANKARA,4 (Tayyare ile)- K~~I~ .•a 
tıcı ile ıehirli ahcıyı bilavasıta bırıbırile 
temasa getinnek,köylünün komisyonauz 
aatımı alıcının ucuz alması gaycsiJc 
ve. Da,hi1iye 'l•kiletinin bir tamimi le· 
..:ea!'&Üı e-dı n s.e-bir v.e ka~l.ozlardaki 
iktıaadi paza~ yerlerinin holk ve köy 
lü tarafmdan ümit edilmedik ıekilde 
rağbete mazhar olduğu görülmüştür. 
Bu kere bu pazar yerlerine v8.ki ?~an 
fevkalade tehacümü gören Dahilıye 
Vekaleti bunun asri icabatını ve sıh
hi lüzwnlannı da düıünerek alaka· 
dar vilayetlere bu pazarların ~urul
duğu yerlerde yapılması zarurı_ olan 
iktıaadi ve aari sundurma planları 
göndermiştir. Bu planlara göre: 

Ankara, 11. Ağustos. 1920 
Dün Büyük Millet Meclisi Rei· 

ıi Mustafa Kemal Patanın verdiği 
izahat, bir çok filphelerin düğümü· 
nü çözdü. Mecliste olsun, busuıi 
mahfillerde olsun, herkesin kafa
sında bazı ,üpheler dolaşıyordu: 
Bolfevik mi olacağız? Boltevikler 
bize yardımcı kuvvet gönderecek
ler mi? İslam Boltevik ordusunun 
piştarları gerçek Erzuruma gel
mi~ midir? Şark cephesinde fev
kalade hadiseler cereyan ediyor 
mu? 

!~itilen bir çok rivayetlere, bazı 
ilaveler de yapılıyor. Bunlar yal
nız kahve peykelerinde söylenmi
yor. Millet Meclisinde takrirlere, 
millet kürsüsünde nutuklara mev
zu oluyor. 

Şark Viliiyetlerimizin bazı meb'
usları bütün bu dedikodulan bir 
sual takririne mevzu yapmıtlar .. 
Hükumetten malilınat istiyorlar. 
Mustafa Kemal Pqa bunu vesile 
biliyor, Şark cephesindeki umumi 
vaziyeti uzun uzadıya anlabyor. 
Bütün bu dedikoduların cevaplan, 
Reis Patanın beyanatında vardır. 
Beyanatın bir kaç fıkrasını buraya 
kaydedeceğim: 

- Biz kime güveniyoruz, kim· 
den medet umuyoruz? Boltevik o
lacak mıyız? Muıtafa Kemal Pa· 
~diyor ki · 

- "lıtiklôlimiai, merıcwllyetimlsl 
kurlarmala karar u.rdilimi:ıı ""'"""'' 
yalnız kmdi diifüncemİJM aymDflult, 
k~ndi kauVf!timUc dayan.nHfhk. H~ 
k!m•eden dero almaılılr. Hiç kU..
nın vaatlerine aldanaralr ı,. wirifm .. 
dik. Bizim prensiplerimd, Bolfecıilr 
premipleri değildir. Bolf9ollı previp
lerini milletimi:ıe kabul ettirmeyi h~ 
dü1ünmedik. Bis milletimlsln ha:ıı
mcdebilecefi fikirleri pren.lpleri h> 
kip ediyoruz. Hedef;;,,i:ıı halltçılıJr. 
lır. Kuıı.,.,tin, kudretin h8Jrimiyeti;ı 
doirudan dolruya hal,;m elinde bu
lu~~urulma..ı premibiJir. V8Jna W. 
"!~~lı-y_etperueriz., fakat milllyetpcrrııer
lışımız hodbinane, ,,.,.,._...,.. ı:tefit. 
ci ır. B olfCııi:ıını, miU .. ,;.,. içfnJ. ,_,. 
dar. ol':'". bir sümre,.· düfÜniJT. Hal
bu~ı bı"'m millctimU, heydi amumİ• 
)'e•ıle maldurdur. Bi:ıı ha tara/tan 
namütenahi tcııarrualara, ha.,..,..lanı 
maruz bulanuyora:ıı. Bu ll<Driyd için
de eoaı; oakitane uahdeti rnıılıala:ııa 
e~ektir: .Herke.U. kmdl ltal<Uma 
gore polıhka yapına.. dolnı olma:ııl,, 

.. Reis Pqaya, Trakya vaziyeti 
ıc;ın yayılan rivayetler hakkında. 
ki ~alıimatmı sordular. Cevap 
verdı: 

• - "Çoktanberi oradan rami ma
l~~at c;ıln:ra~ık: Y alnıs ıahoan da,ün· 
duklerımı ıoylıycyim: Trakyadakit.r 
tehlikenin m bü~JLA --' l" ' 
1 kd

• d ' IJY _,__ ge fT, 

a_ ır e e_mıyorlar. l.tanbaldaki hiı. 
kumetle, lfgal ordma Ue -L -

b b 1 >- muna-
ıe ette. u unuyorlar. Tralr)'Qld,u -. 
nıyo_r kı, F_ran~la, lrtanbul Hükll
metı kenddenni kart---L B d ,_ l . ~-.• una 
yan.ıuyor ar: B.ıno.ncılcyh el..- çılran 
ıayıbalar daıreoı1'!de ~ir lel.U.ct olmuı
sa, unun mcau t)'•ti daha •uvel örü 
takdir edemiyenlere rllcidir. ıak! 
ne olursa ot.un, madem ki miUCfin t 
lihi, akıbeti bu mecliate tekarrlJr _,:: 
ccJı; er geç; latanbulu da, Trakyayı 
da yalnız burası kartarabllecelıtirl 

4 • "' ,, 

Mustafa Kemal Pataya bir su
al daha soruldu: 

İsmail Suphi Bey (Burdur) -
Bizim kuvvetlerimiz, Rua kuvvet· 
!erile ittifak edeli epey zaman ol
mıMıtur. O zamandanberi o kuv
vetlerin buraya celbi düfUnülmüt 

müdür? Böyle bir teşebbüse lü
zum var mı? 

Mustafa Kemal Pap - Ner.en 
böyle bir te,ebbüa yapalım? Sebep 
nedir? Kızıl orduların memleketi
mize davet edildiğine zatıaliniz 
vakıf mısınız 7 

İsmail Suphi Bey- Soruyorum, 
Pa,a Hazretleri. 

Reia Pata - "Yaptınız mı, yap
madınız mı diye soruyorsunuz. 
Böyle bir suali sormak için vazi
yeti gayet iyi mütalea ediniz. Tah
lil ediniz. Biz böyle bir teY dü,ün
medik ve dü,ünmek istemiyoruz.,, ,,. ,,. ,,. 

Reis Paşanın sözleri, bazı meb' · 
uslar üzerinde soğuk au du'u tesi
rini yaptı: Demek hepsi hayal, hep· 
si ihtimal. .. 
lmdadrmıza kofluğu söylenen 

Kızıl ordular, Y efil ordular ner,..le 
kaldı? Kendi kuvvetlerine değil; 
bafkalannın yardımına güvenerek 
gayesine eritmek iatiyenler; tatlı 
hayallerinden mahrum mu kala
caklar? .. 

Ey Türk; sana ancak gene ten· 
den yardım gelebilir! 

MUllCI . ,,. . 
Caler Tayyar P,. nın bir 

Mektuba 
Cafer Tayyar Pı. dan aldığımız bir 

mektubu aynen dercediyonız: 

"Efendim, 
"Gazetenizin 27 mart 933 tarihli 

nöıhaamda (Ankaralının defteri) aa
tununda fllhsıma taallilk eden yazı 
hakkında atideki ce..-abıınm ayni sil· 
tuna gec;lrilmeılni hürmetlerimle rica 
ederim. 

"fıtlkl&I millt kavgalannda Trak
yada evveli bir kolordu kumandanı 
olarak vazifemi yaptıfımı ve oonra 
Trakyanm milli kumandam oıfatlle 
de hiç bir fedak&rlıktan çekinmediğl
ml zannediyorum. 

"Y alrua tura" fllYanJ kayıttır ld 
Edinıenin lzmir ... e lzrnlt gibi sert.in
de büyük bir mlllt hlnterl&ndı olma· 
dıtı halde bunlardan oonra üç mun· 
ta zam Yunan frrkaımın latiliaıı neti· 
ceainde ancak milli dlipııanlar eline 
dilfmiiftü. 

"Eier ılyuetle o vakiti• ID"fırul 
olml14 ioem bu m"9ırullyethn benim 
vaziyetimdeki diğer uker rilfekamm 
meşırullyetlnden ve a!ıvalln icap ettir
diğinden fazla değildir. 

"Takip ettiğim ıiyaaetin tekline ge
lince; bunun makuliyetl lastik edilmit
tir ki eaantten avdetimde Diyarbe
kirde yedinci kolordu kumandanhiı
na Mirllvahta terfian tayin edilmlt· 
tim.,, 

Caler TAYYAR 

Yapılacak sundurmaların küçük 
veya büyüklüğü halkın ihtiyacına ve 
yapı aistemleri de yapılacağı yerde 
en ucuz tedarik olunacak malzeme
ye göre teshil olunmak üzere üç türlü 
olabilmektedir. 

Sundurmaların çevre ve bölme du
varları ya taı, tuğla veya belo?.dan, 
ya; çevre ta§ veya tuğla ve bolme
ler kereateden, yahut ta çevre yerden 
1,5 melPe yüksekliğe kadar laf, tuğ. 
la veya beton böln1!ler kereıtcdendir. 

Taş veya tuğla duvarlann içleri dıt 
ları kireçli harçla aıvanrr, iç arvaların 
tabandan 1,5 metre yiikııekliğe kadar 
veri yıkanmak için çimentolu harçla 
aıvanır. 

Ayaklar taf, tuğla veya betondan 
yapıldığı gibi kereste bol olan yerler- : 
de temizlenmif dört köıe ağaçtan da 
olabilir. Bu takdirde dikmeler altına J 

beton veya yonma taftan kilraüler Ya• 
pılrr. 1 

Satıf ve gezinti yerleri tabanlan yı 1 
kandığı zaman pİı aulann akma11 i
çin akıntılı yapılmalı. Bu yerler beton 
veya kaldırım üzerine çimentodan ' 
fllP ile örtülmelidir. Pi. .ulann dııa
nya akmuı için de trotuvar kenarla .. 
nna betondan harklar yapılmalıdır. 

Çatılar beton '"'Ya ahtaptan yapı
lır Üzerleri her iki sekle göre ya fap 
-ya kiremit ile ISrlülÜJ'. 

Pencereler havanın deği§llleıine mü 
..it olacak tekilde yapılacaktır. Hay
... an bağlanacak yerlerin kolay tenıiz. 
lenmeai için tabanlar beton olacaiı 
gibi ıu teaioatı da ona göre yapılmalı· 
dır. Helalar itinalı yapılmalı n koku 
nrmiyecek sifon tertibatını hal>: olma 
lrdır. Satıı yerlerindeki bankolar laf, 
tuitla veya betondan yapılıp Üzerleri 
çimento ile ııvanmalıdrr. 

Ankarada haftanın b"f gününde 
,.ı.n.ı mubte!if aemtlel'inde kurulan 
bu pazar yerleri de çok rafbet gör• 
mektedlr. Beledlyemh ele - ma
hallerinde bu oundurmalardan yaptı· 
racaktır. lzınirde belediye tbndiden 
ve fakat açık bir f<tkİlde pazar yerle 
ri yaptınnıftır. Bu mutava11rt1111, U· 

cuz pazarlann halk çok faydaaını 
gilrmilftilr. 

Birinci umumi müfet· 
tlş Ankarada 

ANKARA, 4 ( Telefonla ) -
Birinci umumi milfettit Hilmi Bey 
husuıt itler için dün akf&lll tehri· 
mize gelmittir. 

Ankara Ticaret odasında oitrin müsabakasını kazananlara şahadetna· 
me teuzii mermimind en intibalar .. 

ANKARA, 4 (Tayyare ile ) 
Son zamanlarda katibi umwni Hil

mi Beyin idaresi altında mü,terek bir 
muamelit ve hesap büroau tesisine de 
karar veren on dokuz esnaf cemiyeti 
nin~ merkezi umumileri olan bu bina
da içtima eden dört İn§aat cemiyeti 
fevkalade murahhaalanndan mürek
kep komitenin kararlarından bahset
miıtim. Türk vatandaılanna tahsia e
dilen küçük aanat ve hizmetler hak
kındaki kanunun meriyete girmesinin 
yaklaşması üzerine tetbirler alan bu 
komite; bütün vatandaılara Türk İ~· 
çilerinin ecnebi işçileri derece ve ka
biliyetinde olduğunu göatermek, ıeh
rimizin ihtiyaçlarını tama.mile ve hak 
kile temin etmeğe çalışmak ve lüzum 
lu olan yerlere ehliyetli Türk ustalar 
temin eylemek gibi esaslar Üzerinde 
yürüyerek; bu komite; geçen aene eı 
nafa verilen hüviyet cüzdanlannı teb 
dil ve bunların yerine sanatkirlann 
ehliyet derecesini, müstahak olduğu 

Esnaf Cemiyetleri tetekkülUne dahil 
inşa.at cemiyetleri reis ve azalarından 

bazılan 
Ortada (X) İfaret!i Eanaf cemiyetim 

umumi kôtibi Hilmi B•y 

ücreti, şimdiye kadar kendiaine İf yap 
tıranlarm onlar hakkındaki düıünce• 
terini gösterir, daha etraflı malfunatı 
havi cüzdanlar verilmesine, yaptırıcı 
ile itçi araıındaki huauıi itilafın ta .. 
bitinde amil ohm;ra, bu yıl içinde ~ 
karada yapılacak reomi ve buouai İn· 
ıaata göre u&ta ve itçi mikdarlarmm 
teabitine, ıayet Ankarada bu mr::.: 
kafi itçi "" usta yok .. lıtanbul, · 
Ye Bur .. ile muhabere ederek bunları 
temin etınefe, .,.....(m aan'atine ait 
bilgilerini arttırmalı: makaadile ya
kında aanat kunlan açıp bunlara bü
tün ifçilerin deTam.ım temin eylemeie, 
bu oanatkirlarm behemahal menıup 
olduklar. cemiyetlerden iotenmealne 
YO bunların ancaiı: cemiyetleri tara fm 
dan t.nin edileceilnin aflt. mektup 
"" guetelerla ilinma ve bu İflerıe 
uir&flDak için komite azalarının her 
giln merkni umumiyeye ufranuılan· 
na karar V9nDİftİr. Kanunun ""'rin• 
den it!b....., Ankarayı terkeden ecne
bi uıta .... ltÇllerden maada bugün 
Ankarada ecnebi lafjÇI, dıvarcı, aıvacı 
ve boyacı olarak 200, demirci, elek· 
trikçi, kalöriferci ve ıucu 100, ınaran 
ıroz, doitramacı, dülger olarak ta 200 
İtçİ daha bulunduğu tahmin olunmak 
tadl1'. t\.omite daha eoaılı kararlar vt'r 
mek üzere her gün toplanmaktadır. 
Cidecek ecnebilerin yerini doldurmak 
Üzere, diğer ali.kadar esnaf =~nıiyct
leri d.ı eaaolı kararlar vermek için ya
kın.la toplanacaklardır. 

Yurtdat! 
.. 

Yerli malmda.n 9a9ma. 

Milli llıtısat ııe T asarrul 
Cemiyeti --------1-

Ankaranın güzel caddelerin den birisi: Millet meydanı 

Hükumet merkezi: Ankara 
ideal Ankarayı yapmak ve 

yaratmak için ne lazım? 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Mo

dern bir tehir olmak, Anka
ra için er, geç mukadderdir. İçin-
de bulunduğumuz umumi buhran; 
bunun tahakkukunu biraz gecikti
riyor. Nihayet bu teehhür arızidir. 
İtin fena tarafı; güzel, modern, 
bütün medeni ihtiyaçlarile yeni 
bir Ankara yapmak fikrinin bazı 
muhitlerde zafa uğramasıdır. Hü
kumet; bilhaua devletin ve hüku
metin reisleri eski kararlarında 
duruyorlar: İdeal Ankarayı ya
ratmak! .• Bu zaruret atikirdır. 
Çünkü güzel ve mamur bir Anka
ra yapmak, bizim için bir süı de
ğildir. Belki rejim ile alakadar 
bir esastır. Cümhuriyetin yarattı
ğı maddi ve manevi güzel teYler 
arasında Ankarayı da gösterebil
meliyiz. Roma misali elimizde, ö
nümüzde duruyor. Yeni Roma pll
ı;ıının tatbikab; bütün zorluklara 
rağmen, intizam içinde yürüyor. 
Devlet merkezi Roma; bugün Fa
tiıt ltalyanın en esaslı hir uzvu ol
muttur. Her vakit böyle idi; fa
kat bugünkü telakkide ayrı bir hu
susiyet vardır. Musaolini; yeni 
Roma planını kendiıine maletmit
tir. Bütçenin darlığına rağmen 
Romanın iman için her ıene on 
milyon Türk llraaı veriliyor. Sene
de 100 bin tevellüdat artıyor. Mu• 
aolini; köylerden tehirlere inmeyi 
menetmittir. Onu bu karara aeY· 
keden teYı Almanya miıalidir. AJ. 
manyanm 45 milyon nüfusu tehir
lerde toplanmıfbr• Almanya, bu 
neticenin zararlarını çekiyor. Bu
na raifmen Mu•aolini Romaya hl<> 
reti istisna etmiftir. Muayyen bir 
nüfus hududuna kadar halkın, köy
lünün Romada yerletmeıine mil· 
aaade ediyor. 

Ankaramı:ı: için böyle bir endi
te yoktur. Ankarada nüfusun ço
ialmaaı bir tehlike t"'kil etmez. 
Esasen bugiinkti bakışa ve gidite 
nazaran, burada nüfusun birden-

Anlıarada yeni yapılan infaattan .. 

bire artması muhtemel de~ldir 
Şehir, o kadar geoit tutulmut ki. 
nüfusu yarım milyonu bulsa bile 
mütkülat olmaz. T eıisatı ona gö· 
re genltletmek daima mümkün• 
dür. 

Son iki sene içinde hususi inta· 
at azalmıftır. Mevcut evler, apar· 
tımanlar ihtiyaca klfi geliyor. Da· 
ha doğrusu, Ankarada toplanaJI 
halkın. memurların ço~, yüksek 
bir icar Yeremlyorlar. Ankarada 
mesken buhranı vardır; fakat btı 
buhran meskenalzlikten değil; iı;Ş' 
nn yükaelc olutundandır. Şunu d• 
111 ..... edeyimı Yüksek icar lstiyeo• 
lerin de hakkı yok değildir. Kira• 
ladıkları binalar, onlara çok pa• 
halıya malolnıuthır. 1,, gene d& 
nUyor, dola,ıyor; memleketin, da· 
ha dofnııu dünyanın umumi tera· 
itine dayanıyor. Bu terait değit• 
medikçe umumt hayatta hiç bir 
düzen olmıyacak .• 

'ANKARALI 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugün 

Şimdiye kadar misli görülm-it 

bir ,aheaer: 

PAPRİKA 
(Ateşin Gençlik) 

- ---

Bu gece Kulüg 
Sinemacılık i.leminde en büyük bİf 

ıöhret sahibi olan meıhur komik 

Harold Lloyd'io 
Franaızca ıaheaeri 

Luisinemacı 
Baıtan oonuna kadar nefti ve kabl<~' 

ha dolu, mevsimin en gülünç filrıı1 

. ... .... - ~· ~;.r ~ .. J. ") • , .... ~ ,i"I ""~• I ... ~ • ' I - < O 

• 
lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden: 

Alp llu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
sahlır. 

atideki fiatla 

r·st 1 Toz, i osu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bu1acak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 

~önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir •• Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
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